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1. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 
El document que es presenta a continuació constitueix el tercer volum de 
l’Agenda 21 Local de Breda i correspon a la fase d’elaboració del Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat (d’ara en davant, PALS). És fruit del treball i el 
consens de l’equip auditor, integrat per representants de l’Ajuntament de 
Breda, la Diputació de Girona i La Copa, així com també de les aportacions de 
la ciutadania realitzades durant les sessions de treball del procés de 
participació. 
 
El PALS és un document programàtic, resultat de la diagnosi municipal i 
subjecte a un procés de participació ciutadana que defineix les estratègies a 
seguir pel territori, senyalant les principals mesures o actuacions que cal iniciar 
per tal d’assolir el model de municipi que es desitja en el futur.  
 
Així doncs, els objectius del PALS són: 
 
• Integrar els aspectes socials i econòmics com a eina de progrés cap a la 

sostenibilitat. 
 

• Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major 
aprofitament sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi. 
 

• Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament 
sectorial. 
 

• Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 
desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi. 
 

• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els 
efectes de la política ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que 
requereixin noves formulacions. 
 

• Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió i col�lectius 
ciutadans en aquest procés, tot intentant crear espais permanents de 
participació ciutadana. 

 
La metodologia de treball per a l’elaboració del PALS ha seguit l’esquema 
general d’una planificació estratègica amb l’objectiu de promoure un 
desenvolupament sostenible a nivell local, a la vegada que s’ha adaptat als 
paràmetres definits per la Diputació de Girona.  
 
Concretament, s’ha seguit la metodologia que es detalla a continuació: 
 
- Identificació de les línies estratègiques, que han servit de referència per fixar 
els eixos de la política de desenvolupament local sostenible del municipi, amb la 
finalitat d’abordar els problemes detectats. 
 
- Proposta de programes d’actuació, a desenvolupar dins de cadascuna de les 
línies estratègiques anteriors. 
 
- Definició de les accions concretes, a través de fitxes descriptives, d’accions a 
dur a terme dins de cadascun dels programes d’actuació anteriorment 
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especificats. Aquestes fitxes serveixen com a eines d’aplicació dels tècnics 
municipals per a la implantació de cada acció. I inclouen com a elements bàsics 
els objectius i resultats esperats de cada acció, les tasques a realitzar, la seva 
temporalització, els agents implicats, la seva valoració econòmica i els recursos 
materials i de finançament, així com esmentar els indicadors de control i 
seguiment de la gestió de l’Agenda 21 que es desenvoluparan en el Pla de 
Seguiment. 
 
- Redacció de la Declaració de desenvolupament local sostenible, amb finalitats 
divulgatives que explica el què és l’Agenda 21 Local i incorpora els aspectes 
clau de la pròpia diagnosi municipal i de la iniciativa en conjunt. 
 
- Elaboració d’un Pla de Seguiment amb una proposta d’indicadors que 
permeten contrastar l’aplicació efectiva dels criteris de sostenibilitat establerts i 
facilitar la comparació entre municipis, així com l’intercanvi d’experiències. 
Aquests indicadors tenen una expressió paramètrica i s’acompanyen de criteris 
per a la seva interpretació, així com del corresponent sistema d’informació i de 
mesura. El pla de seguiment preveu la participació ciutadana en el procés 
d’execució del PALS. 
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2. BASES PER A L’ESTABLIMENT DE LES 
AGENDES 21 LOCALS 

 
2.1. La Carta d'Aalborg (1994), la Conferència de 
Lisboa (1996) i la Crida d’Hannover (2000) 
 
L’any 1972, la Conferència sobre el Medi Humà de les Nacions Unides celebrada 
a la ciutat d’Estocolm va marcar l’inici d’una època, en plantejar per primer cop 
la determinant pressió que les economies contemporànies exercien sobre el 
medi ambient i els recursos naturals amb efectes. El principi 14 de la Declaració 
assenyala “la planificació racional constitueix una eina essencial per reconciliar 
qualsevol conflicte entre les necessitats del desenvolupament i la necessitat de 
protegir i millorar el medi”. 
 
El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera 
vegada en un document oficial en "El nostre futur comú", elaborat el 1987 per 
la que fou Primera Ministre de Noruega Gro Harlem Brundtland per encàrrec de 
les Nacions Unides. El document, que també es coneix amb el nom “d'Informe 
Brundtland", defineix el desenvolupament sostenible com: "aquell que satisfà 
les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions 
futures per satisfer les seves pròpies necessitats". 
 
Els principis de l’Informe Brundtland foren acceptats de forma unànime per la 
comunitat internacional i aviat varen incorporar-se als grans instruments de 
planificació. 
 
El debat a l’entorn de l’informe Brundtland tingué com a principal conseqüència 
que l’any 1989 les Nacions Unides convoquessin la Conferència per al Medi 
Ambient i el Desenvolupament, la qual acabaria celebrant-se l’any 1992 a la 
ciutat brasilera de Rio de Janeiro, aquesta Conferència es va popularitzar com 
la Cimera de la Terra. 
 
El concepte d’Agenda 21 té origen en aquesta Cimera de la Terra. Es va 
concebre com un “Pla d’acció que elabora estratègies i un programa de mesures 
integrades per frenar l’efecte de la degradació ambiental i promoure un 
desenvolupament sostenible”. Per altra banda, el desenvolupament a escala 
local de l’Agenda 21 es concreta a la Carta d’Aalborg, Dinamarca, l’any 1994, 
en la I Conferència de les ciutats i els pobles sostenibles, i posteriorment, en els 
compromisos europeus de Lisboa (1996), Hannover (2000) i Aalborg+10 
(2004). 
 
La Carta d’Aalborg (1994) 
 
A la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles d'Aalborg 
(Dinamarca) l'any 1994 es va aprovar la Carta d'Aalborg. El compromís dels 
seus signataris consisteix a desenvolupar processos d'Agenda 21 Local seguint 
els principis que estableix el document mateix. Com a part més remarcable 
d'aquests processos, hi ha l'elaboració d'un Pla d'acció local per a la 
sostenibilitat que popularment també es coneix com a Agenda 21 Local. 
Actualment, la Carta d'Aalborg ha estat signada per més de 2.000 autoritats 
locals de 64 països diferents, entre els quals n'hi ha més de 300 de catalans. El 
document resta obert per a la seva signatura de manera indefinida. 
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La Conferència de Lisboa, Del paper a la pràctica (1996) 
 
Un miler de representants d'autoritats locals i regionals d'arreu d'Europa es van 
reunir a la Segona Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, a 
Lisboa, Portugal, del 6 al 8 d'octubre de 1996. 
 
En aquesta conferència: 
 

•••• Es van conèixer l'estat del procés Agenda 21 Local a 35 països d'Europa i 
van valorar el progrés realitzat des que tingué lloc la Primera 
Conferència a Aalborg, Dinamarca, al maig de 1994. 

•••• Es van intercanviar idees i experiències de pràctica local i van explorar 
les oportunitats de col�laborar amb altres comunitats europees en 
projectes comuns. 

•••• Es van identificar les necessitats de les autoritats locals abordades en els 
processos d'Agenda 21 Local i van ajudar a donar forma a la següent 
fase de la Campanya.    

 
La Conferència de Lisboa va estar enfocada a la implementació dels principis 
establerts en la Carta d'Aalborg, iniciant i portant a terme un procés Agenda 21 
Local, i implementant el pla local de sostenibilitat. 
 
La Crida d’Hannover (2000) 
 
La darrera gran reunió de les ciutats i pobles cap a la sostenibilitat a nivell 
europeu va ser a Hannover. Prop de 1.500 representants de ciutats, empreses i 
ONG de 60 països dels cinc continents es van reunir al febrer de l'any 2000 a 
Hannover. El document que en va sorgir està dividit en quatre parts i un Annex. 
 

•••• La primera part és el Preàmbul 

•••• La segona part són els Principis i valors per a l'acció local cap a la 
sostenibilitat 

•••• La tercera part s'anomena Lideratge municipal 

•••• La quarta part s'anomena la Nostra Crida 

•••• Finalment hi ha l'Annex, on es consideren les Oportunitats, els Obstacles 
i finalment hi ha l'apartat dels Reptes que hauran d'afrontar els ens 
locals a nivell Europeu 
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2.2. El procés d'Agenda 21 Local  
 
L'Agenda 21 local és un instrument amb què les autoritats locals treballen en 
associació amb tots els sectors de la comunitat per preparar els plans d'acció 
per aplicar la sostenibilitat a escala local.  
 
El primer cop que es va citar l'Agenda 21 local va ser al capítol 28 de l'Agenda 
21, el document de les Nacions Unides (ONU) acordat pels líders mundials l'any 
1992 per promoure el principi del desenvolupament sostenible. Aquell 
document convida tots els municipis i les autoritats locals d'arreu del món a 
redactar i executar plans d'acció per al desenvolupament sostenible, en 
associació amb els sectors rellevants de la comunitat local. Internacionalment, 
6.416 autoritats locals de 111 països diferents ja estan compromeses en el 
procés, i d'aquestes unes 5.292 són d'Europa. A Catalunya, hi ha cinc milions 
d'habitants vivint en 230 municipis que ja han fet, o estan en procés d'Agenda 
21 Local, essent així el 79% de la població catalana. 
 
Els reptes del desenvolupament sostenible requereixen una acció a nivell local. 
L'Agenda 21 local ha d'intentar fer que l'àmbit local sigui més sostenible i 
assolir una comprensió del context general de les nostres decisions individuals. 
Ha d'intentar fer més amb menys, ha d'emprar més les nostres capacitats i 
menys els nostres recursos, ha d'ésser més modesta amb les nostres 
demandes materials, però, ha de demanar un medi ambient i una qualitat de 
vida millors. Ha d'ésser una iniciativa coherent, adreçada als conceptes i 
principis del desenvolupament sostenible i de qualitat de vida, no només una 
col�lecció de simples projectes ambientals. 
Actualment, els municipis treballen per a la implementació de les seves 
Agendes 21 Locals mitjançant els corresponents Plans d'Acció. 
 
A continuació es mostra un esquema del procés d’elaboració d’una Agenda 21 
local: 
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Figura 1: Esquema metodològic bàsic de l’elaboració d’un Agenda 21 Local.  

Font: Diputació de Girona 
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2.3. Bases per l’establiment de l’Agenda 21 Local a 
Breda 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb la seva adhesió el 1997 als principis de la 
Carta d’Aalborg i la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles, l’any 1998, 
posa en marxa el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a 
la Sostenibilitat (PALS), amb l’objectiu de difondre i promoure els principis de 
sostenibilitat subscrits a la Carta d’Aalborg i la Campanya Europea de Ciutats i 
Pobles Sostenibles entre els municipis de les comarques gironines. 
 
La modificació de les Bases del Programa suport a la redacció de Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat (PALS), aprovades pel Ple de la Corporació el 16 de 
juny de 1998 i publicades íntegrament en el BOP núm. 84 del dia 27 de juny de 
1998, permet adherir-se a aquest programa agrupacions de municipis. D’aquí 
que es duguin a terme Agendes 21 supramunicipals que permeten elaborar 
agendes 21 conjuntament a municipis propers i de característiques semblants. 
 
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, Breda s’ha 
adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació 
de Girona, per tal d’elaborar l’Agenda 21 local del municipi. 
 
Les fases de treball de l’Agenda 21 Local de Breda es detallen a continuació: 

 
1. Fase inicial 
 
Recollida d’informació exhaustiva dels diferents aspectes i paràmetres 
ambientals, socials i econòmics del municipi per tal de disposar d’una anàlisi 
municipal detallada. Els treballs de recerca de dades parteixen d’una primera 
revisió de documentació existent, publicacions i treballs, entrevistes amb 
coneixedors del medi, etc. 
 
A partir d’aquesta recerca preliminar, l’equip redactor defineix l’estratègia de 
selecció i recollida de les dades per al conjunt de l’auditoria municipal. La 
recollida de dades es porta a terme mitjançant sol�licitud d’informació a serveis 
i centres de l’administració supramunicipal, entrevistes a tècnics i polítics 
municipals i a les empreses concessionàries de serveis municipals (aigües, 
residus, energia, etc.). 
 
Finalment la recollida de dades es complementa amb treballs de camp realitzats 
per l’equip redactor per aquells aspectes d’interès dels quals en manqui 
informació de base (localització d’abocaments, caracterització del medi natural, 
etc.). 
 
2. Fase de redacció de l’auditoria municipal 
 
Una vegada es disposa de la informació de base es realitza una memòria 
descriptiva de la situació actual del municipi, amb l’objectiu de disposar d’una 
auditoria municipal que reculli els principals aspectes i paràmetres ambientals, 
socials i econòmics del municipi de manera integrada. 
 
A partir d’aquesta informació de base, s’elabora una diagnosi del municipi, 
analitzant i valorant els diferents aspectes ambientals, socials i econòmics. La 
diagnosi municipal tindrà com a marc de referència els principis bàsics del 
desenvolupament sostenible.  
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3. Fase d’elaboració del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) 
 
Redacció del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat com a document 
programàtic que defineix les estratègies del territori, senyalant les principals 
mesures o actuacions que cal iniciar per tal d’assolir el model de municipi que 
es desitja en el futur. El PALS s’estructura jeràrquicament en línies 
estratègiques (definició de les grans línies programàtiques del PALS); 
programes d’actuació (àmbits d’actuació concrets dins de cada línia 
estratègica); i accions (accions o projectes concrets i detallats que cal dur a 
terme). 
 
Aquest s’haurà d’aprovar pel govern municipal i adquirirà rang de text 
programàtic, amb uns compromisos vinculats i unes dates concretes d’execució. 
 
4. Fase d’execució i avaluació 
 
Per al seguiment del PALS es dissenyarà i aplicarà un sistema d’indicadors de 
sostenibilitat, incorporant els indicadors comuns proposats per la Diputació de 
Girona i d’altres específics de l’Ajuntament. 
 
5. La participació ciutadana 
 
L’Agenda 21 es construeix sobre la base d’un mètode de treball que situa la 
participació ciutadana i l’assoliment del consens com a peça clau del propi 
procés. En aquest sentit s’impulsa i es dinamitza un procés de participació 
pública per tal que la ciutadania del municipi, organitzada o no, participi en 
totes les fases d’elaboració del PALS. Més enllà de la tasca que es realitza a 
nivell tècnic, és important crear els mecanismes per tal que la participació 
ciutadana continuï essent una peça clau en la implantació i seguiment del PALS. 
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3. DECLARACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
SOSTENIBLE 
 
L’Ajuntament, en representació dels seus habitants, manifesta ser conscient 
dels reptes ambientals, econòmics i socials que planteja el procés global de 
desenvolupament, i assumeix la responsabilitat de col�laborar activament en la 
recerca de solucions des de l’àmbit local. 
 
L’Ajuntament actuarà, des de la seva competència, en la promoció d’un 
desenvolupament sostenible que satisfaci les necessitats materials i humanes 
de la generació actual sense comprometre aquesta mateixa necessitat i 
capacitat a les generacions futures. 
 
D’aquesta manera, des del consistori municipal es pren el compromís d’establir, 
progressivament i en tots els àmbits d’actuació, una acció de govern local sota 
criteris de desenvolupament sostenible i, en concret, que respongui als 
següents objectius marc: 
 

1. Promoure la conservació de la biodiversitat i potenciar els sistemes naturals, 
el paisatge i la connectivitat ecològica.  

2. Millorar la qualitat urbana i promoure un desenvolupament territorial 
sostenible amb una visió integral del territori.  

3. Optimitzar els recursos naturals i fomentar l’ús de les energies renovables.  

4. Promoció d’una economia forta i diversificada, eficient ambientalment i que 
dinamitzi el teixit econòmic existent al territori.  

5. Millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la cohesió social.  

6. Impuls d’instruments coordinats de gestió municipal amb l’objectiu de 
millorar l’eficiència dels serveis, promoció de la cohesió del territori i foment de 
la participació ciutadana.  

 
L’Ajuntament, en nom dels ciutadans i ciutadanes del municipi, emet aquesta 
declaració de desenvolupament sostenible en el context de la seva adhesió a la 
Carta d’Aalborg, a l’any 2009, que li instava a realitzar l’Agenda 21 i a 
implantar-ne el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat que conté. 
 
S’assumeix així un projecte de planificació i gestió sostenible, integral, 
estratègica, en constant aplicació i adaptació, que reverteixi a curt i a llarg 
termini, i que uneixi esforços dins i fora del municipi, a partir de la participació 
ciutadana i de la cooperació entre municipis a l’hora d’impulsar actuacions 
d’interès compartit. 
 
L’Ajuntament subscriu aquesta declaració i procurarà aplicar els compromisos 
que se’n desprenen en la presa de decisions que concerneixen a l’esdevenir del 
municipi i, per extensió, a la contribució des de l’àmbit local a una definició 
efectiva del significat de desenvolupament sostenible. 
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4. EL PLA D’ACCIÓ LOCAL CAP A LA 
SOSTENIBILITAT DE BREDA 
 
El Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) és un document programàtic, 
resultat de la diagnosi municipal i subjecte a un procés de participació 
ciutadana que defineix les estratègies a seguir pel territori, senyalant les 
principals mesures o actuacions que cal iniciar per tal d’assolir el model de 
municipi que es desitja en el futur.  
 
Aquest s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques, programes 
d’actuació i accions: 

 
6 Línies estratègiques: Els 
àmbits d’actuació generals que 
serveixen de guia per fixar els 
eixos de la política de 
desenvolupament local sostenible 
del municipi, amb la finalitat de 
resoldre les mancances 
detectades. 
 
26 Programes d’actuació: Els 
camps concrets d’actuació dins 
de cada línia estratègica. 
 
94 Actuacions: Els projectes, 
treballs, estudis i plans concrets 
a desenvolupar.  
 
 

A continuació es presenten les línies estratègiques definides per articular els 
principals eixos a desenvolupar, així com els programes que es desenvolupen 
per cada línia. Finalment, hi ha la descripció de totes actuacions en format de 
fitxa descriptiva. 
 
 
4.1. Definició de les línies estratègiques 
 
A continuació es llisten les 6 línies estratègiques que conformen aquest PALS: 
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PALS DE BREDA 

Línia 
estratègica 

Descripció 

1 
PROMOURE LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I 
POTENCIAR ELS SISTEMES NATURALS, EL PAISATGE I LA 
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

2 
MILLORAR LA QUALITAT URBANA I PROMOURE UN 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE AMB UNA 
VISIÓ INTEGRAL DEL TERRITORI 

3 
OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS I FOMENT DE L’ÚS 
D’ENERGIES RENOVABLES 

6 
línies 

26 programes 
d’actuació 

94 actuacions 
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4 
PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA, EFICIENT 
AMBIENTALMENT I QUE DINAMITZI EL TEIXIT ECONÒMIC 
EXISTENT AL TERRITORI 

5 
MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS I LA 
COHESIÓ SOCIAL 

6 

IMPULS D’INSTRUMENTS COORDINATS DE GESTIÓ 
MUNICIPAL AMB L’OBJECTIU DE MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
DELS SERVEIS, PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ DEL TERRITORI I 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
 

Línia estratègica 1 
PROMOURE LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I POTENCIAR ELS 
SISTEMES NATURALS, EL PAISATGE I LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 
Breda és un espai ric en biodiversitat, amb el sector septentrional inclòs dins el 
PEIN i la XN2000 (Parc Natural del Montseny) i amb clau de Zona d’Interès 
Natural (ZIN) segons el Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge. Presenta un paisatge destacat sobretot la plana agrícola que contrasta 
fortament amb les masses forestals presents al massís del Montseny i unes 
infraestructures viàries que suposen un efecte barrera moderat per la fauna.  
 
Així doncs, per assegurar la protecció dels connectors ecològics i paisatgístics,  i 
promocionar la connectivitat social, connectant el nucli urbà amb el sector 
septentrional d’alt valor natural, és essencial endegar estratègies que permetin 
a l’Ajuntament el desenvolupament d’estratègies de gestió i manteniment que 
assegurin la suficient connectivitat ecològica i paisatgística del municipi.  
 

Línia estratègica 2 
MILLORAR LA QUALITAT URBANA I PROMOURE UN DESENVOLUPAMENT 
TERRITORIAL SOSTENIBLE AMB UNA VISIÓ INTEGRAL DEL TERRITORI 

 
La planificació territorial i urbanística és una eina bàsica per establir una 
ordenació que garanteixi l’aplicació de legislació en matèria de sostenibilitat i 
l’adopció de criteris que garanteixin el desenvolupament sostenible del territori. 
El planejament de Breda és antic de manera que no integra adequadament el 
planejament superior. Així doncs, aquesta línia estratègica vetlla pel 
desenvolupament d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que inclogui les 
directrius de protecció del sistema d’espais oberts i el ritme de creixement 
moderat, així com també els valors del sòl no urbanitzable, i que es replantegi 
les necessitats de creixement del municipi. 
 
Per altra banda, la connectivitat social del municipi es troba força garantida, 
mitjançant una xarxa secundària de camins rurals, tanmateix la línia treballa 
per desplegar les grans possibilitats de promoció. 
 
Un altre punt a considerar és el fet que el municipi presenta una mobilitat 
dominada pel vehicle privat, juntament amb problemes derivats del trànsit de 
mercaderies a l’interior del nucli urbà i amb problemes d’aparcament. Si se li 
suma el fet que l’oferta de transport públic és millorable, que no hi ha una 
xarxa de carrils bici dins l’entorn urbà, que els espais per a vianants són 
millorables i que no s’ha dut a terme cap estudi de mobilitat ni desenvolupat el 
Pla d’accessibilitat i de supressió de barreres municipals, cal treballar per un 
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model de mobilitat sostenible, basat en una reducció del trànsit motoritzat, 
potenciant el transport públic i afavorint els desplaçaments a peu i en bicicleta, 
evitant així la problemàtica de les emissions de gasos contaminants derivats de 
la crema de combustibles fòssils i evitant que augmentin els nivells de 
contaminació moderats, com els que es presenten actualment.  
 
Finalment, la qualitat dels espais públics és millorable, sobretot la de les zones 
industrials, així doncs aquesta línia estratègica també treballa per executar 
actuacions de millora urbanística d’aquests espais així com també de gestió i 
manteniment, que garanteixin una bona qualitat ambiental i de nivell de vida 
de les bredenques i els bredencs. 
 

Línia estratègica 3 
OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS I FOMENT DE L’ÚS D’ENERGIES 
RENOVABLES 

 
Aquesta línia estratègica vetlla per la gestió i l’ús eficient dels recursos naturals 
com l’aigua, l’energia o també els residus, mitjançant la promoció d’una millor 
gestió dels recursos naturals per part de l’administració i de la ciutadania. En 
aquest sentit, es promou la redacció d’ordenances, la realització de campanyes 
de sensibilització i educació ciutadana i, sobretot, l’aplicació de mesures 
d’eficiència i, per tant, de sostenibilitat, en els equipaments municipals, 
mitjançant l’elaboració d’auditories ambientals. Finalment, també es treballa 
per la millora de la gestió dels residus i la implantació d’un model energètic més 
sostenible. 
 

 Línia estratègica 4 
PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA, EFICIENT AMBIENTALMENT I 
QUE DINAMITZI EL TEIXIT ECONÒMIC EXISTENT AL TERRITORI 

 
Un camí a seguir per a l’assoliment d’una economia estable, competitiva i amb 
llarg recorregut és aquell que condueix cap a un sistema econòmic respectuós 
amb el medi ambient. En aquest sentit, aquesta línia estratègica treballa per a 
la potenciació d’un sector econòmic industrial respectuós amb el medi ambient, 
la protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió, el suport a la 
creació de noves empreses i foment de la cultura emprenedora, així com també 
el foment de les polítiques actives d’autoocupació i la dinamització del comerç 
local. Finalment, vetlla també per l’impuls d’un sector turístic de qualitat 
fomentat en el patrimoni natural, històric, arquitectònic i cultural del municipi. 
 

Línia estratègica 5 
MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS I LA COHESIÓ SOCIAL 

 
En aquest cas, es vol millorar aquells paràmetres que permeten una millora de 
la qualitat de vida i la cohesió dels habitants de Breda, mitjançant la prevenció i 
control de riscos ambientals, el foment de la salut i el benestar social, així com 
la potenciació de la igualtat d’oportunitats. I sobretot, promovent el canvi de 
consciència ciutadana a través de l’educació i la sensibilització ambiental.  
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Línia estratègica 6 
IMPULS D’INSTRUMENTS COORDINATS DE GESTIÓ MUNICIPAL AMB 
L’OBJECTIU DE MILLORAR L’EFICIÈNCIA DELS SERVEIS, PROMOCIÓ DE LA 
COHESIÓ DEL TERRITORI I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Finalment, aquesta línia de treball planteja propostes de millora de la gestió 
municipal, mitjançant el foment de la gestió mancomunada i la coordinació 
entre organismes públics, l’elaboració d’un programa que millori la gestió 
ambiental a l’ajuntament i incentivant la participació ciutadana en la presa de 
decisions que afectin a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del 
municipi. 
 
4.2. Definició dels programes d’actuació 
 
A continuació es llisten els 26 programes d’actuació agrupats en les 6 línies 
estratègiques que conformen aquest PALS: 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOURE LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 
I POTENCIAR ELS SISTEMES NATURALS, EL PAISATGE I LA CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

Programes Descripció 

Programa I Conservació del medi natural terrestre. 

Programa II 
Restauració dels ecosistemes fluvials de la riera de Repiaix i de 
Breda. 

Programa III Foment de la custòdia del territori com a instrument de gestió. 

Programa IV 
Conservació i gestió dels espais claus per garantir la 
connectivitat ecològica. 

Programa V Promoció i revalorització del paisatge. 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: MILLORAR LA QUALITAT URBANA I PROMOURE UN 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE AMB UNA VISIÓ INTEGRAL 

DEL TERRITORI 

Programes Descripció 

Programa I 
Desenvolupament d’una planificació territorial i urbanística 
sostenibles. 

Programa II Gestió, promoció i millora de la xarxa de camins rurals. 

Programa III Millora de l’accessibilitat i promoció d’una mobilitat sostenible. 

Programa IV Millora de la qualitat de l’espai urbà. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS I FOMENT DE 
L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES 

Programes Descripció 

Programa I Ús racional i estalvi de l’aigua. 

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

Programa III 
Adopció d’ una reglamentació municipal de millora de la qualitat 
ambiental. 

Programa IV Optimització en la gestió dels residus. 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4: PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA, 

EFICIENT AMBIENTALMENT I QUE DINAMITZI EL TEIXIT ECONÒMIC 
EXISTENT AL TERRITORI 

Programes Descripció 

Programa I 
Potenciació d’un sector econòmic industrial respectuós amb el 
medi ambient. 

Programa II Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió. 

Programa III 
Impuls d’un sector turístic de qualitat fomentat en el patrimoni 
natural, històric, arquitectònic i cultural del municipi. 

Programa IV 
Suport a la creació de noves empreses i foment de la cultura 
emprenedora. 

Programa V Foment de les polítiques actives d’autoocupació. 

Programa VI Dinamització del comerç local. 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5: MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS I 

LA COHESIÓ SOCIAL 

Programes Descripció 

Programa I Promoure l’educació i la sensibilització ambiental. 

Programa II Millora de l’accés a l’habitatge. 

Programa III 
Foment de la salut i el benestar social i potenciació de la 
igualtat d’oportunitats. 

Programa IV Prevenció i control dels riscos ambientals. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: IMPULS D’INSTRUMENTS COORDINATS DE GESTIÓ 
MUNICIPAL AMB L’OBJECTIU DE MILLORAR L’EFICIÈNCIA DELS SERVEIS, 

PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ DEL TERRITORI I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

Programes Descripció 

Programa I 
Impuls de la gestió mancomunada i coordinació entre 
organismes públics. 

Programa II Foment de la participació ciutadana en la presa de decisions. 

Programa III 
Elaboració d’un programa per millorar la gestió ambiental a 
l’ajuntament. 

 
 
4.3. Definició de les accions o projectes específics 
 
4.3.1. Resum de les accions i projectes 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOURE LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 
I POTENCIAR ELS SISTEMES NATURALS, EL PAISATGE I LA CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

Actuacions Descripció 

Programa I Conservació del medi natural terrestre 

Actuació I.1 
Potenciar la naturalització i estabilitat de les masses forestals 
de la zona dels Terressos i del turó de Santa Anna, millorant els 
atributs ambientals i paisatgístics dels boscos. 

Actuació I.2 
Impulsar el desenvolupament d’instruments d’ordenació 
forestal. 

Actuació I.3 
Aplicar un model de gestió forestal coordinat entre els diferents 
forests, aplicant de manera coordinada els usos preferents i els 
models de gestió forestal més adients en cada espai. 

 

Programa II Restauració dels ecosistemes fluvials 

Actuació II.1 
Redactar un projecte de recuperació i millora de la vegetació de 
ribera de la riera de Repiaix i de Breda, amb la col�laboració del 
projecte SELWA. 

Actuació II.2 Estudi de la qualitat ecològica i ambiental de la xarxa fluvial. 

Actuació II.3 Control de les espècies de vegetació i fauna al�lòctones. 

Actuació II.4 
Elaborar un pla de recuperació de les fonts i promoure aquests 
indrets com a espais de revalorització del medi. 

Actuació II.5 Sol�licitar l’afitament del Domini Públic Hidràulic. 
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Programa III 
Foment de la custòdia del territori com a instrument de 

gestió 

Actuació III.1 
Adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori i creació d’una 
comissió de custòdia. 

Actuació III.2 
Estudiar propostes per a realitzar convenis de custòdia del 
territori, en especial a la riera de Breda i a les zones de prats 
de dall. 

 

Programa IV 
Conservació i gestió dels espais claus per garantir la 

connectivitat ecològica 

Actuació IV.1 
Redacció d’un projecte de millora del connector ecològic de la 
riera de Breda. 

Actuació IV.2 
Redacció d’un projecte de millora de les Zones d’Especial 
Interès Connector i de les Zones d’interès per a la connectivitat, 
delimitades i caracteritzades a l’Estudi de Connectivitat 

Actuació IV.3 
Adequació dels punts crítics per a la connectivitat ecològica 
identificats a l’Estudi de Connectivitat i realitzar un estudi de 
seguiment específic. 

 

Programa V Promoció i revalorització del paisatge 

Actuació V.1 
Promoure la redacció de la Carta del Paisatge de la subcomarca 
del Baix Montseny. 

Actuació V.2 
Desenvolupar un programa d’actuació per a la millora de les 
Àrees d’Interès Paisatgístics delimitades en l’Estudi de 
Connectivitat. 

Actuació V.3 
Adequar un punt del turó de Santa Anna com a mirador lligat a 
les rutes pedestres que ofereix el municipi. 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: MILLORAR LA QUALITAT URBANA I PROMOURE UN 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE AMB UNA VISIÓ INTEGRAL 

DEL TERRITORI 

Actuacions Descripció 

Programa I 
Desenvolupar una planificació territorial i urbanística 

sostenible 

Actuació I.1 

Redactar un nou Pla d’ordenació Urbanística Municipal tenint en 
compte les Directrius sobre el tractament del sòl no 
urbanitzable i l’estudi de connectivitat que inclou la redacció de 
l’A21 del municipi. 

Actuació I.2 Incloure el turó de Santa Anna dins el sòl no urbanitzable. 

Actuació I.3 
Elaboració d’un estudi sobre criteris paisatgístics per incorporar 
al planejament urbanístic. 

Actuació I.4 
Redactar un Pla especial d’ordenació, urbanització i  millora dels 
accessos a les quatre zones industrials del municipi. 

Actuació I.5 Elaborar un inventari de béns i un catàleg de patrimoni. 

Actuació I.6 
Promoure la declaració de Bé d’Interès Nacional per als Forns 
moruns del municipi. 
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Programa II Gestió, promoció i millora de la xarxa de camins rurals 

Actuació II.1 
Elaboració d’un inventari de camins i definició de la xarxa 
bàsica de camins rurals. 

Actuació II.2 Desenvolupar un Pla de manteniment dels camins rurals. 

Actuació II.3 Senyalització dels camins rurals i les masies. 

Actuació II.4 
Definir una xarxa de camins i itineraris aptes per a ser 
realitzats a peu o en bicicleta. 

Actuació II.5 Elaborar itineraris de descoberta de l’entorn, tot recuperant el 
patrimoni natural i fomentant la seva divulgació. 

Actuació II.6 Adequar un itinerari d’entrada al Parc Natural del Montseny. 

Actuació II.7 
Adequar un itinerari, juntament amb Riells i Viabrea, per 
incloure’l dins la Xarxa de Grans camins d’aigua del Consell 
Comarcal de la Selva. 

 

Programa III 
Millorar l’accessibilitat i promoció d’una mobilitat 

sostenible 

Actuació III.1 
Redactar un Pla d’accessibilitat per superar les barreres 
arquitectòniques en l’àmbit de la via pública i dels equipaments 
municipals. 

Actuació III.2 
Establir una xarxa de carrils urbans i interurbans i 
d’aparcaments per a bicicletes a la via pública, així com també 
una xarxa de camins escolars. 

Actuació III.3 
Millorar l’oferta de transport públic actual i potenciar el servei 
de transport a demanda. 

 

Programa IV Millorar la qualitat de l’espai urbà 

Actuació IV.1 
Aplicació de determinats criteris de la Guia d’integració 
paisatgística de polígons industrials i sectors d’activitat 
econòmica del DPTOP. 

Actuació IV.2 Pla de gestió i manteniment dels espais verds i lliures urbans. 

Actuació IV.3 Integrar a l’entorn urbà les àrees d’aportació de residus. 

Actuació IV.4 Redactar un Pla Director de millora dels equipaments públics. 

Actuació IV.5 
Redactar una auditoria ambiental dels equipaments i serveis 
municipals actualment existents. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS I FOMENT DE 
L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES 

Actuacions Descripció 

Programa I Ús racional i estalvi de l’aigua. 

Actuació I.1 Vetllar per la legalització de totes les captacions del municipi. 

Actuació I.2 
Crear i instaurar un protocol de detecció i reparació de fuites 
d’aigua de la xarxa pública de distribució. 

Actuació I.3 
Implantació de campanyes de sensibilització d’estalvi d’aigua a 
les llars i indústries i de foment d’una nova cultura de l’aigua. 

 

Programa II 
Millora de la gestió energètica i foment de les energies 

renovables. 

Actuació II.1 
Campanya de sensibilització ciutadana i del comerç per a 
l’estalvi energètic i de promoció de les energies renovables. 

Actuació II.2 
Fomentar l’ús d’energies renovables en equipaments públics i 
dependències municipals. 

Actuació II.3 
Crear un servei d’informació i assessorament municipal per 
orientar els veïns interessats en la implantació d’energies 
renovables. 

Actuació II.4 
Redacció d’un Pla d’estalvi energètic municipal de millora de 
l’eficiència de l’enllumenat públic i la reducció de la 
contaminació lumínica. 

 

Programa III 
Adopció d’ una reglamentació municipal de millora de la 

qualitat ambiental. 

Actuació III.1 
Redacció d’una ordenança municipal relativa a la instal•lació i 
funcionament d’infraestructures de radiocomunicació. 

Actuació III.2 
Redacció d’una ordenança municipal d’ordenació ambiental de 
la il�luminació exterior per a la protecció del medi ambient 
nocturn, l’estalvi d’energia i la contaminació lumínica. 

Actuació III.3 
Redacció d’una Ordenança municipal per a l’optimització del 
consum d’aigua domèstica al municipi. 

Actuació III.4 
Redacció d’una Ordenança municipal de regulació de la 
incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la 
producció d’aigua calenta a edificis i construccions del municipi. 

 

Programa IV Optimització en la gestió dels residus. 

Actuació IV.1 
Estructurar les àrees d’aportació de residus municipals, amb la 
presència de totes les fraccions a cadascuna de les àrees 
(inclosa l’orgànica). 

Actuació IV.2 
Augmentar la freqüència de recollida de residus de les àrees 
d’aportació. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA, 
EFICIENT AMBIENTALMENT I QUE DINAMITZI EL TEIXIT ECONÒMIC 

EXISTENT AL TERRITORI 

Actuacions Descripció 

Programa I 
Potenciació d’un sector econòmic industrial respectuós 

amb el medi ambient. 

Actuació I.1 
Promoció de sistemes de gestió ambiental als diversos polígons 
industrials. 

Actuació I.2 
Assessorament a la introducció de processos de qualitat 
ambiental a les activitats econòmiques. 

Actuació I.3 
Promoció de la certificació de qualitat ambiental a les activitats 
econòmiques. 

 

Programa II Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió. 

Actuació II.1 
Millora de la gestió dels espais agrícoles i integració de les 
construccions ramaderes. 

Actuació II.2 
Campanya per a la promoció de les bones pràctiques agrícoles i 
ramaderes. 

Actuació II.3 
Campanya per al foment del cooperativisme en l’àmbit agrícola 
i ramader. 

Actuació II.4 Promoció de l’agricultura i ramaderia ecològica i/o integrada. 

Actuació II.5 
Recollida d’aigües pluvials per a l’abastament de masies que 
alhora funcionen com a punts d’aigua en la prevenció 
d’incendis. 

 

Programa III 
Impuls d’un sector turístic de qualitat fomentat en el 
patrimoni natural, històric, arquitectònic i cultural del 

municipi. 

Actuació III.1 
Redactar un Pla Director de foment de l’activitat turística de la 
vila i en especial del centre històric. 

Actuació III.2 
Campanya de promoció turística basada en els valors 
patrimonials del municipi. 

Actuació III.3 Crear una Fira de la terrissa. 

Actuació III.4 
Impulsar i potenciar la creació de places d’allotjament de 
turisme rural. 

 

Programa IV 
Suport a la creació de noves empreses i foment de la 

cultura emprenedora. 

Actuació IV.1 
Campanya de sensibilització de la cultura emprenedora i dels 
joves emprenedors. 

Actuació IV.2 Creació d’un viver d’empreses. 

Actuació IV.3 Pla d’igualtat d’oportunitats. 
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Actuació IV.4 
Difondre i potenciar els serveis de promoció econòmica i de 
formació empresarial del Consell Comarcal de la Selva. 

Actuació IV.5 Foment de la responsabilitat social corporativa a les empreses. 

Actuació IV.6 
Creació d’un punt d’informació i assessorament municipal per a 
facilitar l’accés de la població jove al mercat laboral. 

 

Programa V Foment de les polítiques actives d’autoocupació. 

Actuació V.1 Dinamització de la formació ocupacional. 

Actuació V.2 Difondre la borsa de treball del Consell Comarcal de la Selva. 

Actuació V.3 Campanya de nous filons d’ocupació. 

Actuació V.4 Creació d’un servei de foment de l’autoocupació. 

 

Programa VI Dinamització del comerç local. 

Actuació VI.1 Establir mecanismes de potenciació del comerç local existent. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS I 
LA COHESIÓ SOCIAL 

Actuacions Descripció 

Programa I Promoure l’educació i la sensibilització ambiental. 

Actuació I.1 Crear i fomentar el voluntariat social i ambiental en el municipi. 

Actuació I.2 Establir el “Dia lúdic i didàctic de neteja de lleres fluvials”. 

Actuació I.3 
Reforçar la reducció de residus a partir de l’educació i 
sensibilització als centres educatius i de la ciutadania, a partir 
d’un Programa educatiu periòdic. 

Actuació I.4 
Difusió de l’estudi de connectivitat ecològica, social i 
paisatgística. 

Actuació I.5 
Instal�lació de panells informatius per a la divulgació dels valors 
naturals i paisatgístics. 

 

Programa II Millora de l’accés a l’habitatge. 

Actuació II.1 Creació d’una Oficina Local de l’Habitatge. 
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Programa III 
Foment de la salut i el benestar social i potenciació de la 

igualtat d’oportunitats. 

Actuació III.1 Potenciar programes per a la salut i prevenció de malalties. 

Actuació III.2 Difondre el Pla d’activitat física, esport i salut. 

 

Programa IV Prevenció i control dels riscos ambientals. 

Actuació IV.1 Redactar i aplicar un programa de conservació de lleres. 

Actuació IV.2 Informar dels Plans d’emergència municipal a la població. 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6: IMPULS D’INSTRUMENTS COORDINATS DE GESTIÓ 
MUNICIPAL AMB L’OBJECTIU DE MILLORAR L’EFICIÈNCIA DELS SERVEIS, 

PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ DEL TERRITORI I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

Actuacions Descripció 

Programa I 
Impuls de la gestió mancomunada i coordinació entre 

organismes públics. 

Actuació I.1 
Promoure entre els municipis del Baix Montseny la gestió 
mancomunada de determinats serveis i la promoció turística 

Actuació I.2 
Impulsar la coordinació de les actuacions destinades a millorar 
la protecció del medi natural i la  creació de rutes i itineraris de 
descoberta del municipi amb els municipis veïns 

 

Programa II 
Foment de la participació ciutadana en la presa de 

decisions. 

Actuació II.1 Fomentar la participació ciutadana al municipi 

Actuació II.2 Crear una borsa de voluntariat 

 

Programa III 
Elaboració d’un programa per millorar la gestió 

ambiental a l’ajuntament. 

Actuació III.1 
Implantació d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) a la 
gestió municipal. 

Actuació III.2 
Incorporar aspectes ambientals en els nous plecs de 
concessions de serveis municipals. 

Actuació III.3 
Crear un Consell de Sostenibilitat Local per desenvolupar i 
executar les accions del PALS i avaluar la seva implantació. 

Actuació III.4 
Assessorament sobre ajuts i subvencions adreçades a 
particulars. 

Actuació III.5 Difusió del pla d’acció local. 
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Actuació III.6 
Implantar sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient a les 
diferents seccions municipals. 

 
4.3.2. Fitxes descriptives 
 
El Programa d’actuacions es presenta a través d’unes fitxes estàndard i 
numerades, que contenen informació detallada de l’actuació com l’objectiu que 
persegueixen i la seva justificació, la descripció i les tasques a seguir, el termini 
d’execució, el grau de prioritat, el pressupost estimat (estimació dels recursos 
materials i la seva valoració econòmica), les fonts de finançament, les 
experiències modèliques conegudes que s’hi relacionen i manuals de bones 
pràctiques existents, la normativa vinculant, el nivell d’abast (local o 
supramunicipal), les entitats i els sectors involucrats en la seva execució i els 
indicadors de control i seguiment que es desenvolupen mitjançant un pla de 
seguiment. 
 
Concretament, no s’especifica un nombre exacte d’anys per a l’execució de les 
actuacions, tanmateix el fet de prioritzar les actuacions en terminis: curt (0-2 
anys), mig (3-5 anys) i llarg (6-10 anys) permet guiar a l’administració sobre el 
grau d’urgència de cada actuació. Per altra banda, i amb l’objectiu de facilitar la 
implantació de les actuacions proposades s’indica, en el cas que sigui possible, 
les línies de finançament a les que l’Ajuntament pot acollir-se.  
 
 

ACTUACIÓ 

LÍNIA ESTRATÈGICA PROGRAMA 

Actuació 

Objectiu 
 
 
 

Justificació 
 
 
 

Descripció i 
tasques 

 
 
 

Termini d’execució:  Grau de prioritat:  
Pressupost estimat:  Fonts de finançament:  
Experiències modèliques i manuals:  
Normativa vinculant:  
Nivell d’abast:  Sectors involucrats:  
Indicadors de seguiment:  
Programes de finançament:  

 
Seguidament es presenten els diferents paràmetres de valoració emprats en la 
definició de cada actuació i que estan presents a cadascuna de les fitxes 
d’actuacions: 
 
• Termini d’execució:  

Indica el període de temps per a la realització de les actuacions 
proposades. Es diferencien tres terminis d’execució: Curt (de 0 a 2 anys), 
mig (de 3 a 5 anys) i llarg (de 6 a 10 anys). 
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• Grau de prioritat:  
Indica la importància de les actuacions i, per tant, l’ordre en el que s’han de 
desenvolupar per un mateix termini de temps. Concretament es defineixen 
tres nivells de prioritat: alta, mitjana i baixa. 

 
• Pressupost estimat:  

Estima el cost aproximat de l’execució de l’actuació.   
 
• Programes de finançament:  

Llista les línies de finançament procedents dels diferents organismes públics 
o privats que poden ajudar al desenvolupament de les actuacions del PALS, 
a nivell econòmic. 

 
• Experiències modèliques i manuals:  

Per tal de fer un benchmarking sobre les actuacions, es presenten altres 
actuacions similars a les proposades així com també manuals de bones 
pràctiques,  per cadascuna de les accions. 

 
• Normativa vinculant:  

Llista la normativa que regula l’aplicació de la mesura en concret. 
 
• Nivell d’Abast:  

Determina si l’actuació es pot realitzar dins els límits del terme municipal 
(local) o si s’ha de realitzar en col�laboració amb d’altres municipis 
(supramunicipal). 

 
• Sectors involucrats:  

Identifica l’entitat que té competències per a portar a terme l’acció. En 
algunes accions l’Ajuntament pot fer poc més que de mediadora o 
impulsora, mentre que en d’altres, n’és el principal responsable. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOURE LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 
I POTENCIAR ELS SISTEMES NATURALS, EL PAISATGE I LA CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

Programes Descripció 

Programa I Conservació del medi natural terrestre. 

Programa II 
Restauració dels ecosistemes fluvials de la riera de Repiaix i de 
Breda. 

Programa III Foment de la custòdia del territori com a instrument de gestió. 

Programa IV 
Conservació i gestió dels espais claus per garantir la 
connectivitat ecològica. 

Programa V Promoció i revalorització del paisatge. 
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Programa I Conservació del medi natural terrestre 

 
ACTUACIÓ 1.1.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 1 

Potenciar la naturalització i estabilitat de les masses forestals de la zona 
dels Terressos i del turó de Santa Anna, millorant els atributs ambientals i 
paisatgístics dels boscos. 

Objectiu 
 
Millorar l’estat de les masses forestals. 
 

Justificació 

 
L’ordenació dels terrenys forestals és la major garantia per a la 
seva protecció. En aquest sentit i davant el fet que la meitat nord 
del terme municipal és eminentment boscosa caldria desenvolupar 
una ordenació dels terrenys forestals amb la finalitat d’aconseguir 
una organització harmònica i sostenible dels diversos usos que la 
societat, actual i futura, demanda sobre aquests.   
 

Descripció i 
tasques 

 
L’actual estructura dels boscos i distribució de les espècies dels 
forests és el resultat de l’ús productiu que s’ha donat a les 
diferents propietats fins ara, alguns dels quals (com el suro o les 
plantacions de pins) són plenament vigents. En algunes d’aquestes 
formacions, precisament l’abandó de la gestió forestal té efectes 
negatius sobre la vitalitat, sanitat i resistència dels boscos front a 
les pertorbacions naturals (incendis, plagues i malures, etc.). La 
finalitat d’aquesta acció seria la de promoure actuacions forestals 
per afavorir la maduresa de la massa forestal i augmentar-ne 
l’estabilitat a llarg termini, a més d’afavorir els seus atributs 
paisatgístics.  
 
Per a tal efecte, caldria:  
 

- Reconèixer els diferents tipus de formacions forestals dels 
diferents forests i el seu estat silvícola (estadi successional, edat, 
densitat d’arbres, distribució diamètrica, estrats, regeneració, etc.)  
 
- Adaptar les actuacions silvícoles més adients.  
 

Bàsicament serien actuacions de tractament i millora de la massa 
forestal. Tant la diagnosi de la situació actual com la planificació de 
les actuacions s’haurien de fer en el marc de la revisió dels Plans 
Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), amb un cost 
previsiblement nul per al propietari.  
 

Termini d’execució: Llarg Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: - Fonts de finançament: P i DMAiH 
Experiències modèliques i manuals: 
 
Guia pràctica per a la plantació de fusta de qualitat: plantacions de noguera i cirerer. 
DMAIH i Centre de la propietat forestal, 2009 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DdG i PNM 
Indicadors de seguiment: 1 i 33 
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Programes de finançament:  
 
- Ordre MAH/105/2008 sobre els Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de 
titularitat privada del DMAiH. 
 

 
ACTUACIÓ 1.1.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 1 

Impulsar el desenvolupament d’instruments d’ordenació forestal. 

Objectiu 

 
Gestionar les zones forestals per a reduir el risc d’incendis i poder 
treure’n un rendiment econòmic del propi recurs forestal. 
 

Justificació 

 
Breda presenta un sector del municipi on les masses forestals són 
la coberta del sòl dominant. Tanmateix, el fet que no hi hagi cap 
finca forestal gestionada indica un marcat abandonament dels 
boscos i, per tant, una elevada densitat de biomassa i un elevat 
risc d’incendis forestals. 
 

Descripció i 
tasques 

 
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i el Pla Simple de 
Gestió Forestal (PSGF) són els instruments d’ordenació forestal que 
impulsa el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya, en els que 
s’ha de basar la Certificació Forestal a Catalunya, la qual té com a 
principal objectiu acreditar que les finques forestals adscrites 
practiquen una gestió forestal sostenible. El PTGMF és el 
instrument d’ordenació forestal, aplicable als boscos privats, que 
permet programar la realització de treballs de gestió i millora 
forestal per un termini màxim de 30 anys. A més, és l’element 
d’ordenació que facilita la gestió de finques forestals menors de 25 
ha i permet que els seus propietaris planifiquin a mitjà i llarg 
termini les actuacions de millora que cal executar a les seves 
finques. L’Ajuntament per tant hauria de cercar el suport d’algun 
despatx d’enginyeria forestal per realitzar una campanya 
d’informació dels instruments d’ordenació forestal existents. 
 
La tasca per tant seria: organitzar xerrades tècniques i visites als 
propietaris de zones forestals que encara no disposin del pla, 
exposant els avantatges i explicant el procediment a seguir per a la 
seva redacció. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Baix 
Pressupost estimat: 1.800 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Manual de redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i plans 
simples de gestió forestal (PSGF). Instruccions de redacció i l'inventari forestal. 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 6/1988, forestal de Catalunya. 
- Llei 31/2002, de 30 de desembre. 
- Ordre MAB/394/2003, de 6 d'octubre, de revisió de la llei 30/1992 de règim jurídic 
de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: SP i CPF 
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Indicadors de seguiment: 1, 2 i 8 
Programes de finançament:  
 
- Subvenció de convocatòria anual del Centre de la Propietat Forestal. 
 

 
ACTUACIÓ 1.1.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 1 

Promoure la creació d’una associació de propietaris forestals del municipi 
per aplicar un model de gestió forestal conjunt i coordinat entre els 
propietaris i els diferents forests, aplicant els usos preferents i els models de 
gestió forestal més adients per a cada espai. 

Objectiu Millora de la gestió forestal actual. 

Justificació 

 
Actualment, el municipi disposa de  dues finques al municipi amb 
un Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF). Es tracta de la 
finca de Can Puig que correspon a diverses finques agrupades 
(engloba també part dels municipis d’Arbúcies i Sant Feliu de 
Buixalleu) i la finca de Can Massaguer (que també pertany al 
municipi de Sant Feliu de Buixalleu). El primer es va redactar l’any 
2000 i és vigent fins l’any 2010. Afecta un total de 331,34 ha. 
Actualment no es disposa de cartografia. El segon es va redactar 
l’any 2006 i és vigent fins el 2016. Afecta 61,32 ha. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es planteja revisar els plans tècnics de gestió i millora forestal, 
aplicant de manera coordinada els usos preferents i els models de 
gestió forestal més adients en cada espai des d’una òptica 
conjunta.  
 
Un instrument que afavorirà una gestió forestal en el conjunt del 
territori seria l’impuls de l’associacionisme de propietaris forestals, 
tant per l’explotació dels boscos com en la seva participació en la 
gestió dels espais d’interès natural (PEIN). Aquesta promoció de 
l’associacionisme es proposa a traves de l’elaboració d’unes 
jornades i de l’establiment d’un calendari de reunions entre tots els 
propietaris per poder arribar a un acord.  
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 8.800 € Fonts de finançament: AB i SP 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: DMAiH, DdG, CPF, 
CTFC i CFC 

Indicadors de seguiment: 1, 2, 16, 18 i 33 
Programes de finançament:  
 
- Ordre MAH/105 sobre les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal 
sostenible. 
- Resolució MAH/3534per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió 
dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 
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Programa II 
Restauració dels ecosistemes fluvials de la riera de 
Repiaix i de Breda. 

 
ACTUACIÓ 1.2.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 2 

Redactar un projecte de recuperació i millora de la vegetació de ribera de la 
riera de Repiaix i de Breda, amb la col�laboració del projecte SELWA. 

Objectiu Recuperar i conservar els hàbitats de ribera. 

Justificació 

 
La riera del Repiaix i de Breda són espais no protegits que pel seu 
interès natural i paisatgístic mereix una especial atenció.  
 
El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les comarques 
gironines, identifica la riera de Breda com a un espai que mereix 
una especial atenció pel seu interès natural (basat en la 
connectivitat ecològica i en la diversitat biològica) i paisatgístic.  
 
Així doncs cal tenir-ho en compte a l’hora d’elaborar normes de 
planejament urbanístic i actuacions, amb l’objectiu d’assegurar-ne 
la seva conservació.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa avançar en la recuperació dels hàbitats de ribera de la 
riera de Riells potenciant els hàbitats propis com les vernedes. 
 
Cal considerar les actuacions més adients, segons les 
problemàtiques associades o els aspectes a potenciar i millorar en 
cada tram fluvial o zona: 
 
-  Eliminació selectiva dels canyars i altres espècies invasores. 
- Tasques per a la potenciació i millora del bosc de ribera 
- Control de les espècies de fauna invasores 
- Reducció de l’efecte barrera de les infraestructures 
perpendiculars 
- Correcció de deficiències als punts conflictius per a la 
connectivitat 
- D’intervenció i restauració de la vegetació de ribera 
- Neteja dels abocaments de runes i vigilància 
- Senyalització als punts més recurrents d’abocament 
- Reperfilat dels talussos riparis envaïts i afectats per moviments 
de terres, i restauració de la vegetació ripària 
- Potenciació i restauració dels espais d’especial interès natural 
- Delimitació i recuperació de la zona de servitud del D.P.H. 
afectada en alguns casos per interessos privats 
- Creació àrees d’accés a la població 
- Zonificació de l’espai fluvial (ordenació d’horts, infraestructures, 
etc.) 
- Protecció d’espais naturals, i establir acords de custòdia del 
territori amb propietaris, especialment als llindars de la ribera 
- Eliminació de determinats camins que ocupen les lleres i zones 
ripàries 
 
Per dur a terme es demanarà la col�laboració del Projecte SELWA, 
iniciat l’any 2006, per impulsar la gestió sostenible de l’aigua a la 
comarca de la Selva. Els objectius inicials plantejats són la 
identificació del binomi aigua-Selva per part del territori, la 
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sensibilització ciutadana i la promoció del bon ús de l’aigua a les 
llars, la participació dels sectors econòmics en el reconeixement i 
adopció de bones pràctiques, la implicació dels ajuntaments i del 
Consell Comarcal, la gestió comarcal de depuradores, etc.  
 
En aquesta línia, el Projecte compta amb un Programa de 
restauració i aproximació de la població local als espais vinculats a 
l’aigua, al qual l’Ajuntament de Breda s’hi podria adherir.  
 
El programa proposa oferir servei a aquells municipis que estiguin 
interessats en restaurar i crear instruments per acostar a la 
ciutadania a aquests espais perquè els puguin gaudir. Un bon 
exemple en podrien ser la creació de petits itineraris locals, de 
molt baixa dificultat, per fer petits passeigs, activitat física, lleure, 
etc., o bé la realització de projectes de restauració del patrimoni 
natural, com per exemple fonts, riberes fluvials, miradors, etc. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 

Pressupost estimat: 18.000 € 
Fonts de finançament: AB, DdG, ACA i 
DMAiH 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Guia tècnica per a la restauració de la vegetació de ribera. Govern d’Andorra. 
Ministeri d’Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient Departament de Medi 
Ambient. 2007 
- Projecte Fes reviure el Ripoll (ADENC-Sabadell) 
 
Normativa vinculant:  
 
- Directiva marc en política d’aigües (DAMP) 60/2000/CE 
- Directiva hàbitats 92/43/CEE 
 
Nivell d’abast: Supramunicipal Sectors involucrats: P, CCS i PS 
Indicadors de seguiment: 1, 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
- Agència Catalana de l’Aigua. Subvenció per a actuacions de gestió, conservació i 
recuperació d’espais fluvials. Resolució MAH/1669/2008, de 16 de maig. 
- Agència Catalana de l’Aigua. Subvencions per a la realització d’actuacions de 
restauració d’espais fluvials. Resolució MAH/2515/2006, de 14 de juliol. 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
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ACTUACIÓ 1.2.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 2 

Estudi de la qualitat ecològica i ambiental de la xarxa fluvial. 

Objectiu Seguiment de la qualitat ecològica dels rius 

Justificació 

 
Les aigües superficials del municipi presenten un risc elevat 
d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua. La qualitat 
físicoquímica de l’aigua superficial del municipi es considera 
mediocre, tot i que té determinats paràmetres, com l’amoni, els 
fosfats i els nitrats, que es poden considerar bons. Per altra banda 
l’estat ecològic es considera de deficient. Així doncs, hi ha un risc 
elevat d’incompliment dels valors i paràmetres de qualitat de les 
aigües superficials dictats per la Directiva Marc de l’Aigua, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. Per aquest motiu és necessari que 
s’avaluï periòdicament la qualitat i quantitat de l’aigua que 
transcorre per aquesta riera, així com també, per la resta de 
cursos fluvials que formen part de la xarxa fluvial del municipi. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Aquesta actuació proposa que periòdicament s’avaluï la qualitat 
ecològica de la xarxa fluvial, per mitjà dels càlculs dels índexs de 
Qualitat biològica (FBILL) i Qualitat del bosc de ribera (QBR), amb 
la col�laboració del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis. 
 

Termini d’execució: Mig   Grau de prioritat: Mitjà 

Pressupost estimat: 4.000 € 
Fonts de finançament: CERM, DdG, 
ACA i DMAiH 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Programa de qualitat ecològica dels rius. Diputació de Barcelona. Xarxa de 
municipis. www.ecobill.diba.cat  
- Protocols de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
 
Normativa vinculant:  
 
- Directiva marc en política d’aigües (DAMP) 60/2000/CE 
 
Nivell d’abast: Local  Sectors involucrats: AB, ACA i CERM 
Indicadors de seguiment: 1, 2, 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
- Agència Catalana de l’Aigua. Subvenció per a actuacions de gestió, conservació i 
recuperació d’espais fluvials. Resolució MAH/1669/2008, de 16 de maig, 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
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ACTUACIÓ 1.2.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 2 

Control de les espècies de flora i de fauna al�lòctones 

Objectiu 
 
Evitar la proliferació de la vegetació i de la fauna al�lòctona. 
 

Justificació 

 
Dins el terme municipal s’han detectat diferents sectors amb 
presència d’espècies al�lòctones. A causa de la creixent 
problemàtica que generen aquestes plantes foranies: ràpid 
creixement, desplaçament d’espècies autòctones, etc. es proposa 
elaborar un estudi per determinar la presència real i ubicació 
d’aquestes dins el municipi i posteriorment avaluar la possibilitat 
d’anar-les substituint per espècies autòctones. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Les principals espècies exòtiques es localitzen bàsicament en 
alguns trams de rius i rieres, zones a l’entorn d’habitatges amb 
jardí, espais en desús, marges de camins, etc. Les espècies de 
vegetació al�lòctones més usuals que han estat observades són la 
canya (Arundo donax), l’acàcia (Robinia pseudoacacia), el plumall 
argentí (Cortaderia selloana) o el senenci de Cap Verd (Senecio 
inaquidens), entre altres. D’entre la fauna tot i no haver-ne 
observat directament, segons les diferents bases de dades 
consultades i els atlas de fauna publicats, destaca la presència de 
la tortuga de florida (Trachemys scripta elegans)  i de diverses 
espècies de peixos.   
 
Aquest control d’espècies al�lòctones ha d’incorporar un  estudi que 
inclogui la cartografia detallada dels indrets amb presència 
d’espècies al�lòctones, establir un calendari d’actuacions per la 
seva eliminació, en el cas de la flora i vegetació detallar les 
espècies autòctones a plantar a cada indret, així com també el cost 
de la plantació, i finalment proposar una metodologia  de 
seguiment per observar la viabilitat de les substitucions.  
 

 Termini d’execució: Llarg Grau de prioritat: Mitjana 

Pressupost estimat: 9.000 € 
Fonts de finançament: DMAH, ACA, FN, 
P, DdG i OT 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Bases per a la gestió de la flora al�lòctona a les Gavarres. Diagnosi i avaluació de 
l’estatus actual i futur de les espècies vegetals introduïdes en els hàbitats naturals 
(2208). Consorci de les Gavarres. 
- Portal de la fauna exòtica (www.faunaexotica.net)   
 
Normativa vinculant:  
 
- Ordre 23/1991 d’establiments de mesures necessàries per al manteniment 
d’animals salvatges en captivitat  
- Estratègia Catalana per a la Conservació i Ús Sostenible de la Diversitat Biològica 
- Directiva 92/43 relativa a la conservació dels hàbitats i de la flora i fauna salvatge 
- Conveni de Berna (1979) relatiu a la conservació de la vida salvatge 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB i DMAH 
Indicadors de seguiment: 1 i 2 
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Programes de finançament: 
  
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- Diputació de Girona i La Caixa. Línia d'ajuts per preservar els valors naturals dels 
municipis gironins. 
 

 
ACTUACIÓ 1.2.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 2 

Elaborar un pla de recuperació de les fonts i promoure aquests indrets com a 
espais de revalorització del medi. 

Objectiu 

 
Recuperar i restaurar aquelles fonts naturals de més interès 
natural, previ diagnosi del seu estat actual. 
 

Justificació 

 
El municipi és conegut per la presència de nombroses fonts, ben 
conegudes i concorregudes, entre les quals destaquen la font del 
Batlle, la Pintoresca, la de l'Erola, la Ratica, la d'en Duran, la del 
Gall, la del Perticó i la Nova o de Sant Salvador. Moltes d’elles 
estan lligades a masies a les quals abastien d’aigua per llurs 
necessitats bàsiques (beure, netejar, regar) i, posteriorment, 
algunes de les fonts varen adquirir un important component social, 
com a punts de trobada per a esdeveniments lúdics i donant lloc a 
les fontades i els berenadors. Vàries són les causes que han anat 
provocant aquesta progressiva desaparició, però resumint podríem 
dir que no ragen, o que al anar disminuint la freqüentació, els 
camins i la mateixa font han quedat tapats per la vegetació. 
Donada la situació de la majoria de fonts en torrenteres, les 
avingudes d’aigua amb aportacions de terres també han contribuït 
a la seva desaparició per soterraments. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa realitzar un pla de recuperació de les fonts que 
contempli les fases:  
 
- Diagnosi de l’estat actual de les diverses fonts identificades a la 
Memòria de l’Agenda 21 o en els estudis de base per a la redacció 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
 
- Un cop realitzat el diagnòstic, determinar els tipus d’actuacions 
que cal realitzar (recuperació d’accessos i entorn, rehabilitació del 
sistema hídric, etc.) aquestes inclouran: 
 
a) actuacions forestals per millorar els espais annexes a les fonts, 
planificant desbrossades selectives de matolls, selecció i tallada 
d’arbres morts, podes de formació, eliminació de restes vegetals i 
plantacions puntuals d’espècies pròpies dels boscos de ribera. 
 
b) Arranjament de camins, per millorar els accessos a les fonts 
seleccionades i possibilitar l’accés de maquinària a aquestes àrees.  
 
c) Treballs d’arranjament a les fonts, consistents en: sanejament 
dels sistemes de captació, neteges de mina, restauració de 
paraments i brocs, i altres treballs complementaris de consolidació 
de la font. 
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d) Millora de la senyalització, col�locant o substituint senyalització 
existent. 
 
- Jerarquització de les fonts segons la facilitat de recuperació i 
restauració 
 
-  Identificació del propietari i entrevistes per conèixer la seva 
predisposició a l’hora d’actuar per recuperar la font i promoure-la 
 
- Redacció dels projectes executius de recuperació i restauració 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Baix 
Pressupost estimat: 9.000 € Fonts de finançament: AB, DMAiH i SP 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, SP i DMAiH 
Indicadors de seguiment: 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- Diputació de Girona i La Caixa. Línia d'ajuts per preservar els valors naturals dels 
municipis gironins. 
 

 
ACTUACIÓ 1.2.5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 2 

Sol�licitar l’afitament del Domini Públic Hidràulic. 

Objectiu 
 
Delimitació de la zona de Domini Públic Hidràulic. 
 

Justificació 

 
A l’hora de gestionar adequadament la xarxa fluvial del municipi és 
necessari conèixer quines zones són de domini públic i quines no, 
per tenir-ho en compte a l’hora d’elaborar normes de planejament 
urbanístic i actuacions, amb l’objectiu d’assegurar-ne la seva 
conservació.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Des de l’Ajuntament de Breda es promourà que l’Agència Catalana 
de l’Aigua estableixi la delimitació de la zona de Domini Públic 
Hidràulic de la xarxa fluvial del municipi, per tal de poder delimitar 
les zones de servitud, les zones de policia d’aigües i els riscos 
d’inundació a partir dels diversos períodes de retorn. 
 
Aquesta acció també inclou la delimitació de la riera al seu pas pel 
municipi de Riells i Viabrea. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: - Fonts de finançament: ACA 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Reglament del domini públic hidràulic (RD 849/1986, RD 606/2003 i RD 9/2008) 
 
Nivell d’abast: Supramunicipal Sectors involucrats: AB, ACA 
Indicadors de seguiment: 2 
Programes de finançament: - 
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Programa III 
Foment de la custòdia del territori com a instrument de 

gestió 

 
ACTUACIÓ 1.3.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 3 

Adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori i creació d’una comissió de 
custòdia. 

Objectiu Restauració, millora i seguiment d’espais naturals. 

Justificació 

 
Breda és un espai ric en biodiversitat i es caracteritza per 
presentar una varietat d’ambients molt diversos: des dels ambients 
fluvials als alzinars, suredes i pinedes, passant per una gran 
varietat de zones de conreus, 3 dels quals són hàbitats d’interès 
comunitari de la Directiva d’Hàbitats 92/43/CEE. Així doncs, és 
molt important mantenir aquests espais d’interès natural 
mitjançant diverses figures que n’assegurin la seva adequada 
gestió.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa l’adhesió del municipi de Breda a la declaració de 
Montesquiu a favor de la Custòdia del territori, de l’any 2000. Des 
de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, i amb la col�laboració i 
assessorament de la Xarxa de Custòdia del Territori, es proposa 
impulsar una Comissió de custòdia del territori al municipi, tal i 
com també s’estableix al Pla Especial per a la connectivitat 
ecològica i social que acompanya al document de l’A21 del 
municipi.  
 
Així, es preveu que aquesta Comissió tingui per objectiu establir 
acords voluntaris entre propietaris, administracions i entitats locals 
per tal d’impulsar actuacions de restauració, millora i seguiment 
dels diversos espais naturals. Les accions i projectes de custòdia 
tindran molt en compte la participació del voluntariat (entitats 
locals, escolars,...).  
 
Un altre dels aspectes relacionats amb la Custòdia del territori que 
es proposa impulsar és l’anomenat Contracte de riu, entès com 
acords de gestió entre diversos interlocutors públics i privats amb 
interessos que afecten a un determinat espai fluvial, amb l’objectiu 
de conciliar els usos i la gestió del riu i aconseguir protegir el 
patrimoni fluvial. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 300 €/any Fonts de finançament: DMAiH i DdG 
Experiències modèliques i manuals:  
 
www.custodiaterritori.org  
 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: AB, XCT, PF, AL, 
CE, ONS 

Indicadors de seguiment: 1, 2, 5 i 6 
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Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
 

 
ACTUACIÓ 1.3.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 3 

Estudiar propostes per a realitzar convenis de custòdia del territori, en 
especial a la riera de Breda i a les zones de prats de dall. 

Objectiu 

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

Justificació 

 
La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies de gestió dels 
recursos naturals, culturals i paisatgístics, que implica directament 
a la propietat del territori amb la qual s’arriba a un acord. És a dir, 
és un compromís voluntari del propietari a cedir la gestió d’un 
determinat territori, implicar-s’hi, col�laborar i deixar-se assessorar 
per l’entitat de custòdia. L’entitat de custòdia és aquella 
organització que intervé i impulsa iniciatives de custòdia del 
territori en propietats privades per tal de portar a terme acords 
que garanteixin la conservació d’un espai amb uns determinats 
valors naturals, culturals o paisatgístics. 
 
Els objectius de la custòdia del territori són: 
-Conservar el territori, la cultura i les activitats pròpies d’un 
paisatge. 
-Basar-se en acords voluntaris per part de propietaris i usuaris 
amb una entitat de custòdia (associacions, ajuntaments, 
organitzacions de ciutadans, ...). 
-Fomentar l’educació, la informació, la participació, la presa de 
decisions i el treball en aliança. 
-Afavorir la participació de la societat civil per tal que tingui un 
paper actiu en la conservació del territori. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa estudiar la possibilitat que des de l’Ajuntament 
s’estableixin acords de custòdia amb els propietaris de les finques 
d’interès, en especial a la riera de Breda i a les zones de prats de 
dall, convertint-se, per tant, en una veritable entitat de custòdia 
del territori.  
 
En aquest sentit es proposa:  
 
- Delimitar les zones de màxim interès per a la conservació de la 
biodiversitat i definir les actuacions necessàries per garantir la 
seva preservació i millora 
- Identificar les finques i els seus propietaris 
- Desenvolupar entrevistes amb els propietaris i selecció del tipus 
d’acord de custòdia segons cada cas 
- Signatura de l’acord 
 

Termini d’execució: Llarg Grau de prioritat: Baix 
Pressupost estimat: 6.000 € Fonts de finançament: DdG, XCT i AB 
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Experiències modèliques i manuals:  
 
www.custodiaterritori.org 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: SP, AL i DMAiH 
Indicadors de seguiment: 1, 2, 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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Programa IV 
Conservació i gestió dels espais claus per garantir la 

connectivitat ecològica 

 
ACTUACIÓ 1.4.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 4 

Redacció de projecte de millora del connector ecològic de la riera de Breda. 

Objectiu 

 
Redactar un projecte de detall que concreti i pressuposti, a nivell 
executiu, tots els treballs necessaris per tal de millorar la qualitat 
ecològica, paisatgística i de connexió d’aquesta riera. 
 

Justificació 

 
El connector de la riera de Breda té un paper destacat en la 
connexió dels Parcs del Montseny i el del Montnegre-Corredor.  
 
L’estudi de connectivitat social, ecològic i paisatgístic perfila les 
actuacions més importants de cara a millorar els seu punts crítics 
però esdevé fonamental redactar un projecte de millora de la 
qualitat ecològica de tot el connector.  
 

Descripció i 
tasques 

 
El projecte de millora hauria, com a mínim, d’incloure els següents 
aspectes: 
 
- Delimitació de l’àmbit del corredor. 
- Valoració de l’estat actual de la vegetació de ribera i propostes de 
recuperació. 
- Detecció de la fauna que utilitza la riera com a hàbitat o corredor 
biològic (cal aprofundir en el coneixement de l’ictiofauna i dels 
amfibis). 
- Delimitar el domini públic i detectar les propietats afectades 
- Caracteritzar els impactes que afecten la qualitat ecològica 
del connector (focus de contaminació d’aigües, repoblacions de 
planifolis, punts crítics de fragmentació, ruderalització,...). 
- Desenvolupar actuacions de millora i pressupost de detall de la 
mateixes. 
 
Aquest projecte ha tenir un abast supramunicipal i ha de 
contemplar tant els trams de la riera situats al terme municipal 
de Breda com aquells situats al municipi de Riells i Viabrea. 
   

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 

Pressupost estimat: 18.000 € 
Fonts de finançament: AB, DdG i 
DMAiH 

Experiències modèliques i manuals:  
 
Projecte Fes reviure el Ripoll (ADENC-Sabadell) 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Supramunicipal Sectors involucrats: P, CCS i ACA 
Indicadors de seguiment: 1, 2, 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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ACTUACIÓ 1.4.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 4 

Redacció de projecte de millora de les Zones d’Especial Interès Connector i 
de les Zones d’interès per a la connectivitat delimitades i caracteritzades a 
l’Estudi de Connectivitat. 

Objectiu 

 
Garantir la conservació de la biodiversitat preservant els fluxos 
ecològics. 
 

Justificació 

 
A banda de les àrees protegides, existeixen altres espais d’interès 
amb un potencial natural i d'importància vital en la dinàmica 
ecològica de l’àmbit. 
 
Hi ha espais naturals importants que actuen com a nodes o bé com 
a connectors per garantir la comunicació ecològica i paisatgística 
entre els diferents espais naturals d’interès ecològic. A partir dels 
criteris de selecció definits en l’Estudi de Connectivitat Social, 
Ecològica i Paisatgística del municipi, es concreten les següents 
ZEICs i ZICs les quals s’han de protegir: 
 
ZEIC-FL1-B. Riera de Breda  
ZIC-FL2-B. Riera de Repiaix 
ZEIC-FO1-B. Boscos de la riera de Breda 
ZIC-AG1-B. Espai agrari el Pagès de Dalt 
 

Descripció i 
tasques 

 
Per aquest motiu, es proposa que des de l’Ajuntament de Breda, 
s'elabori un Projecte de millora d’aquests espais, les actuacions del 
qual estan detallades en l’Estudi de Connectivitat abans mencionat, 
amb l'objectiu de garantir els seus valors ecològics i paisatgístics 
que els fan d’interès.  
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 12.000 € Fonts de finançament: DdG 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Supralocal 
Sectors involucrats: AB, DdG, DMAiH i 
CCS 

Indicadors de seguiment: 1, 2, 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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ACTUACIÓ 1.4.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 4 

Adequació dels punts crítics per a la connectivitat ecològica identificats a 
l’Estudi de Connectivitat i realitzar un estudi de seguiment específic. 

Objectiu 

 
Garantir la conservació de la biodiversitat preservant els fluxos 
ecològics i corregint els impactes que suposen els punts crítics 
 

Justificació 

 
A partir dels criteris de selecció definits en l’Estudi de Connectivitat 
Social, Ecològica i Paisatgística del municipi, s’han concretat les 
següents ZEICs i ZICs: 
 
ZEIC-FL1-B. Riera de Breda  
ZIC-FL2-B. Riera de Repiaix 
ZEIC-FO1-B. Boscos de la riera de Breda 
ZIC-AG1-B. Espai agrari el Pagès de Dalt 
 

Descripció i 
tasques 

 
Les actuacions que cal dur a terme per millorar aquestes zones 
d’interès estan incloses en l’Estudi de Connectivitat i s’han 
d’incloure en el projecte de millora de les Zones d’Especial Interès 
Connector i de les Zones d’interès per a la connectivitat, que 
l’Ajuntament de Breda encarregarà.  
 
Així doncs, és el propi Ajuntament qui haurà d’aplicar les 
actuacions indicades en aquest projecte i qui, a la vegada, n’haurà 
d’encarregar un estudi de seguiment específic, per conèixer 
l’evolució de l’aplicació de les actuacions i, corregir-les, en cas que 
sigui necessari.  
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 36.000 € Fonts de finançament: AB i DdG 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: DMAiH, MF i 
DPTOP 

Indicadors de seguiment: 1, 2, 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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Programa V Promoció i revalorització del paisatge 

 
ACTUACIÓ 1.5.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 5 

Promoure la redacció de la Carta del Paisatge de la subcomarca del Baix 
Montseny 

Objectiu 
 
Establir un programa de conservació, difusió i millora del paisatge. 
 

Justificació 

 
La subcomarca del Baix Montseny presenta importants valors 
paisatgístics, actualment poc revaloritzats, com també diversos 
impactes que caldria corregir. 
  

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa juntament amb la resta de municipis que conformen la 
comarca del Baix Montseny la redacció i signatura d’una Carta del 
Paisatge amb l’objectiu de desenvolupar un programa de gestió de 
millora consensuat entre els diferents agents implicats en la seva 
redacció i la constitució d’un ens per portar a terme els 
compromisos que s’hagin aconseguit. En aquest sentit es tracta de 
promoure aquesta iniciativa entre els diferents ajuntaments que 
conformen els municipis de la subcomarca del Baix Montseny, 
instar a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques la necessitat 
de redactar la Carta del Paisatge, i elaborar-la.       
   

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 30.000 € Fonts de finançament: AB i DGAP 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Carta del paisatge de l’Alt Empordà, Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon i 
Carta del paisatge de l’Alt Penedès  
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei del paisatge de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Supramunicipal Sectors involucrats: AA, OP, CCS i DdG 
Indicadors de seguiment: 1, 2, 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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ACTUACIÓ 1.5.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 5 

Desenvolupar un programa d’actuació per a la millora de les Àrees d’Interès 
Paisatgístic delimitades en l’Estudi de Connectivitat 

Objectiu 

 
Desenvolupar actuacions concretes de millora i restitució del 
paisatge.  
 

Justificació 

 
El municipi presenta diversos impactes, alguns puntuals i d’altres 
més extensius, que caldria minimitzar.   
 

Descripció i 
tasques 

 
Tal i com s’estableix a les Àrees d’interès paisatgístics que defineix 
i caracteritza l’estudi de connectivitat social, ecològica i 
paisatgística, caldria desenvolupar diverses actuacions de 
camuflament i mimetització dels diversos impactes que s’han 
detectat.  
 
Per tant, es proposa, a partir dels impactes detectats per a cada 
Àrea d’interès paisatgístic, desenvolupar un programa d’actuació 
que caracteritzi cada impacte i n’estableixi un projecte executiu per 
a la minimització o correcció dels efectes negatius. 
      

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 

Pressupost estimat: 35.000 € 
Fonts de finançament: AB, DPTOP i 
DMAiH 

Experiències modèliques i manuals: -  
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Supramunicipal Sectors involucrats: DdG i MF 
Indicadors de seguiment: 1, 2, 5 i 6 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
 

 
ACTUACIÓ 1.5.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 PROGRAMA 5 

Adequar un punt del turó de Santa Anna com a mirador d’interpretació del 
paisatge lligat a les rutes pedestres que ofereix el municipi 

Objectiu 
 
Promoure actuacions concretes de difusió del valors del paisatge  
 

Justificació 

 
La importància del paisatge del municipi de Breda i la panoràmica 
que hi ha des del Turó de Santa Anna, possibiliten l’habilitació d’un 
mirador del paisatge de gran valor educatiu amb clares funcions de 
difusió i de sensibilització del paisatge. 
    

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa redactar un projecte executiu per tal d’adequar un punt 
a la zona del Turó de Santa Anna que ofereixi una panoràmica prou 
àmplia per tal de construir un mirador amb una petita àrea 
d’estada i un panell d’interpretació.  
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El panell per tal d’interpretar el paisatge hauria de tractar tots els 
seus components, és a dir, des del relleu, fins als principals valors, 
amenaces i dinàmiques.   
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 9.000 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Projecte miradors de l’Alt Empordà 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’Urbanisme de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Municipal Sectors involucrats: DPTOP i OP 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: MILLORAR LA QUALITAT URBANA I PROMOURE UN 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE AMB UNA VISIÓ INTEGRAL 

DEL TERRITORI 

Programes Descripció 

Programa I 
Desenvolupament d’una planificació territorial i urbanística 
sostenibles. 

Programa II Gestió, promoció i millora de la xarxa de camins rurals. 

Programa III Millora de l’accessibilitat i promoció d’una mobilitat sostenible. 

Programa IV Millora de la qualitat de l’espai urbà. 
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Programa I 
Desenvolupar una planificació territorial i urbanística 

sostenible 

 
ACTUACIÓ 2.1.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 1 

Redactar un nou Pla d’ordenació Urbanística Municipal tenint en compte les 
Directrius sobre el tractament del sòl no urbanitzable i l’estudi de 
connectivitat que inclou la redacció de l’A21 del municipi. 

Objectiu 

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

Justificació 

 
La senzillesa i els més de 20 anys d'antiguitat de l'actual normativa 
urbanística, en la que només s'estableix una regulació del sòl urbà, 
fa que hagi quedat obsoleta i desfasada sense complir allò 
especificat en la Llei d'urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de març).  
 
Aquesta Llei es pronuncia a favor que els ajuntaments vetllaran per 
tal d'incorporar criteris de sostenibilitat en el desenvolupament 
urbanístic que s'elabori. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa la redacció del nou POUM de Breda.  
 
Els principals criteris ambientals a incorporar en aquest nou POUM 
són: 
 
- Orientar el creixement urbà vers un model que potenciï la 
compacitat urbana i la barreja d'usos. 
- Actuar de manera prioritària sobre els buits urbans per 
cohesionar el poble. 
- Rehabilitar aquelles àrees urbanes que es troben ocupades per 
activitats en desús. 
- Millorar la distribució d'espais lliures i equipaments, assegurant 
un model urbà pensat per a les persones. 
- Limitar els creixements urbans dels veïnats rurals, i evitar el 
creixement difús. 
- Conservar la biodiversitat i el patrimoni natural i rural. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 60.000 € Fonts de finançament: DPTOP i DdG 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Riells i Viabrea 
 
Normativa vinculant:  
 
- Decret-llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística  
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la -  Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme  
- Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres  
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB i DPTOP 
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Indicadors de seguiment: 1, 3, 5, 7, 8 i 14 
Programes de finançament:  
 
- Convocatòria de subvencions per tal de fomentar la redacció de diverses figures de 
planejament urbanístic (2010), Direcció General d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques.  
- Subvencions als ajuntaments dins del programa "Del pla a l'acció, Diputació de 
Girona. 
 

 
ACTUACIÓ 2.1.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 1 

Incloure el turó de Santa Anna dins el sòl no urbanitzable. 

Objectiu 

 
Promoure un desenvolupament urbanístic sostenible i que consideri  
les àrees de major interès natural i paisatgístic de protecció. 
 

Justificació 

 
El turó de Santa Anna esdevé un enclavament de gran valor 
paisatgístic i actualment segons les Normes Subsidiàries del 
municipi el classifica de sòl urbanitzable amb la característica 
d’establir parcel�les de 2.500 m2 i per tant promoure un urbanisme 
molt difús i poc compacte. Actualment no hi ha cap Pla parcial 
aprovat i aquest resta per desenvolupar. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es tractaria, un cop comenci la redacció del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, de revisar el sòl urbanitzable i en especial el 
sector de Santa Anna per tal de desclassificar-lo i passar-lo a sòl 
no urbanitzable. Aquest hauria de qualificar-se d’especial protecció 
i desenvolupar-hi una normativa que en garanteixi la seva 
preservació. El fet que no hi hagi cap pla parcial desenvolupat i per 
tant no haver-hi drets adquirits per part dels propietaris faciliten la  
seva desclassificació i el tràmit urbanístic, no comportant cap tipus 
de mesura compensatòria a nivell urbanístic. 
  

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: - Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’Urbanisme de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CU 
Indicadors de seguiment: 8 
Programes de finançament:  
 
- Línia d’ajuts destinats a subvencionar els Ajuntaments de les comarques gironines 
que han de redactar el seu Pla d´Ordenació Urbana Municipal (POUM), Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques (ORDRE PTO/102/2010, de 24 de febrer, per 
la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als 
ajuntaments de Catalunya per tal de fomentar la redacció de diverses figures de 
planejament urbanístic) 
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ACTUACIÓ 2.1.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 1 

Elaboració d’un estudi sobre criteris paisatgístics per incorporar al 
planejament urbanístic 

Objectiu 

 
Desenvolupar una normativa urbanística de preservació del 
paisatge de Breda. 
 

Justificació 

 
El municipi de Breda disposa d’una gran varietat de paisatges, 
alguns dels quals presenten una elevada qualitat. En aquest sentit i 
aprofitant la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística municipal 
(POUM) es proposa redactar uns criteris per la preservació i de 
tractament del paisatge per tal que el nou POUM pugui incloure 
una normativa adequada. 
   

Descripció i 
tasques 

 
Els criteris de tractament i gestió del paisatge haurien de fer front 
a: 
 
- La preservació dels paisatges d’excel�lència del municipi, en 
concret els boscos de Domènec, el Pla de Gaserans i la riera de 
Breda 
- El tractament dels paisatges de la perifèria urbana i en especial 
en els espais de transició entre els nucli urbà i l’espai rural  
- Als principals impactes que suposen una degradació del paisatge 
del municipi i la detecció de les causes que els provoquen   
- L’estat dels paisatges situats al voltant dels principals eixos de 
comunicació, tant viari com ferroviari 
- A la redacció d’una normativa adequada al seu tractament i 
millora 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 8.000 € Fonts de finançament: AB, DPTOP 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Vilamajor 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’Urbanisme de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CU 
Indicadors de seguiment: 1, 3, 5, 7 i 8 
Programes de finançament: - 
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ACTUACIÓ 2.1.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 1 

Redactar un Pla especial d’ordenació, urbanització i  millora dels accessos a 
les quatre zones industrials del municipi. 

Objectiu 

 
Millorar des del punt de vista urbanístic, paisatgístic i ambiental les 
quatre zones industrials del municipi. 
 

Justificació 

 
La comarca de la Selva va desenvolupar un Pla d’acció comarcal 
que també inclou un Pla comarcal de sostenibilitat de les zones 
industrials (PCSZI). Aquest estableix 3 línies estratègiques, 7 
programes i 10 accions a desenvolupar entre les quals hi ha la 
desenvolupar una guia metodològica per facilitar l’aplicació de 
mesures correctores adequades als polígons industrials existents. 
En aquest mateix Pla també s’estableix un diagnosi de les zones 
industrials de Breda i es detallen quin són aquells aspectes que 
caldria millorar.   
 

Descripció i 
tasques 

 
Caldria redactar un Pla especial urbanístic amb l’objectiu de 
millorar les condicions ambientals i paisatgístiques de les quatre 
zones industrials del municipi, fent especial referència als aspectes 
que el (PCSZI) estableix. Un cop s’hagi redactat aquest Pla 
especial, caldria iniciar els tràmits urbanístics i d’informació pública 
per a la seva aprovació final. Un cop sigui aprovat caldria instar a 
les diferents empreses dels sectors industrials la seva aplicació i 
execució a través de diferents estratègies i fórmules com també la 
recerca de finançament per les actuacions.  
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 36.000 € Fonts de finançament: AB i DPTOP 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Guia d’integració paisatgística de polígons industrials i sectors d'activitat econòmica. 
DPTOP 2007 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’Urbanisme de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CU i SP 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  
 
- Línia d’ajuts destinats a subvencionar els Ajuntaments de les comarques gironines 
que han de redactar el seu Pla d´Ordenació Urbana Municipal (POUM), Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques (ORDRE PTO/102/2010, de 24 de febrer, per 
la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als 
ajuntaments de Catalunya per tal de fomentar la redacció de diverses figures de 
planejament urbanístic) 
- Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, de la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge de Catalunya (ORDRE PTO/96/2010, de 24 de febrer, per la 
qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a actuacions de 
millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de 
Catalunya).  
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ACTUACIÓ 2.1.5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 1 

Elaborar un inventari de béns i un catàleg de patrimoni. 

Objectiu 

 
Tenir identificats tots els béns immobles i patrimonials municipals 
per tal de poder portar a terme una gestió adequada sota uns 
criteris de conservació i protecció. 
 

Justificació 

 
Deixant de banda que segons el Decret 336/1988 del 17 d’octubre 
és d’obligat compliment disposar d’un inventari de béns immobles 
actualitzat, que el municipi de Breda no disposa, existeixen un 
conjunt de béns municipals que no estan sota la protecció de cap 
figura però d’altra banda formen part de la vida quotidiana dels 
ciutadans i cal conservar-los i protegir-los. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Un inventari de béns i patrimoni municipal és un registre 
administratiu que no crea ni constitueix cap dret per a la 
corporació. La seva importància rau, però, en la conservació i 
protecció que dóna als béns, perquè com a catalogació ordenada i 
valorada d’aquests béns, per la documentació que acumula i les 
certificacions dels seus assentaments, a falta de títol inscriptible, 
és suficient per a la inscripció dels béns immobles al Registre de la 
Propietat. 
 
Comprèn els béns següents: 
 
1 - Drets i obligacions de l’ens local. 
2 - Drets i obligacions que afecten el patrimoni municipal del sòl. 
3 - Drets i obligacions afectes al patrimoni historicoartístic. 
4 - Drets i obligacions dels organismes autònoms administratius i 
dels ens amb personalitat pròpia dependents de l’ens local. 
5 - Drets i obligacions cedits a altres administracions o particulars, 
però reversibles a l’ens local. 
 
Tasques: 
 
- Realització de l’inventari de béns i patrimoni. A manca de 
personal adequat i 
de recursos, externalitzar-ne la seva elaboració. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 7.500€ inventari 
20.000€ – 25.000€ catàleg de patrimoni 

Fonts de finançament: AB 

Experiències modèliques i manuals:  
Normativa vinculant:  
 
- Decret 336/1988 del 17 d’octubre 
 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: AB i empresa 
externa contractada 

Indicadors de seguiment: -  
Programes de finançament: - 
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ACTUACIÓ 2.1.6 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 1 

Promoure la declaració de Bé d’Interès Nacional per als Forns moruns del 
municipi. 

Objectiu 

 
Promoure i garantir la conservació del patrimoni històric cultural i 
arquitectònic. 
 

Justificació 

 
Arran de l'enderroc d'un forn antic de coure terrissa el 27 d'abril de 
2009 a Breda, una agrupació de veïns va engegar una campanya 
que va arribar a la Generalitat, en què demanava la protecció dels 
darrers forns moruns (forns de ceràmica de doble cambra) de la 
localitat, degut al seu alt valor històric i arquitectònic i la Comissió 
de Patrimoni de Girona de la Generalitat de Catalunya va decidir 
emetre un informe favorable a la protecció a l'octubre de 2009. 
 

Descripció i 
tasques 

 
La Coordinadora en Defensa del Patrimoni de Breda va enviar al 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya una sol�licitud 
d'informe sobre l'interès històric i patrimonial del conjunt de forns 
de ceràmica de doble cambra del municipi i la Comissió de 
Patrimoni de Girona firmava un informe que instava a l’ajuntament 
i al Consell Comarcal a declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 
aquells forns que encara es conserven", plantejant com a actuació 
prioritària les actuacions necessàries per salvar de l'esfondrament 
els forns que estan més deteriorats i garantir que puguin ser 
visitats. L’informe proposa la creació d’un centre cultural Els Forns 
com a punt neuràlgic d’un recorregut que permeti conèixer el 
patrimoni terrissaire tradicional de Breda. 
 
En aquest sentit les tasques a realitzar són:  
- inventariar els forns moruns actualment existents i diagnosticar-
ne el seu estat,  
- que l’ajuntament aporti al Consell Comarcal, l’acord del Ple de 
declarar BCIL i l’informe del tècnic en patrimoni cultural que ja s’ha 
realitzat.  
- i finalment, que l’ajuntament vetlli perquè els serveis tècnics del 
Consell Comarcal, un cop recollida aquesta documentació, la 
revisin oportunament, per tal de donar-ne l’aprovació tècnica, que 
després ha d’aprovar pel Ple del Consell. Un cop fet el vist-i-plau 
del Consell Comarcal, aquest ha de trametre la documentació a la 
Delegació Territorial de Cultura. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 1.500 € Fonts de finançament: AB i CCS 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català  
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CCS, DCiMC i SP 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament: - 
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Programa II Gestió, promoció i millora de la xarxa de camins rurals 

 
ACTUACIÓ 2.2.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 2 

Elaboració d’un inventari de camins i definició de la xarxa bàsica de camins 
rurals. 

Objectiu 
 
Garantir l’accés i la viabilitat de la xarxa rural del municipi. 
 

Justificació 

 
La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al 
medi natural, té com a objectiu conciliar la pràctica de la circulació 
motoritzada amb la conservació del patrimoni natural, donant unes 
normes que regulen la circulació de vehicles als terrenys forestals 
per evitar que aquesta circulació afecti negativament al medi 
natural o als drets i la qualitat de vida de la població rural. L’article 
11.3 de la Llei esmentada estableix que els consells comarcals, 
d’acord amb els municipis afectats, han d’elaborar un inventari dels 
camins i de les pistes que hi ha en els termes municipals de la 
comarca, i en el cas de Breda, aquest no s’ha elaborat.  
 

Descripció i 
tasques 

 
A través del Consell Comarcal de la Selva, amb la col�laboració de 
les diferents àrees de defensa forestal (ADF) i la participació dels 
diferents ajuntaments afectats, s’elaborarà un inventari de la xarxa 
bàsica de camins rurals, incloent-hi els camins rurals de 2,5 m. 
d’amplada o més.  
 
També es proposa inventariar i catalogar la xarxa de camins 
ramaders que s’incorporaran a la xarxa bàsica de camins rurals. 
 
A partir d’aquest inventari es concretarà el Pla bàsic de camins tant 
en relació a l’accés motoritzat com al Pla de prevenció d’incendis 
forestals. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 15.000 € 
(Elaboració inventari) 

Fonts de finançament: AB, DdG i 
DPTOP 

Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’Urbanisme de Catalunya 
- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: ADF, CCS i DAR 
Indicadors de seguiment: 10 i 11 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins del DPTOP 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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ACTUACIÓ 2.2.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 3 

Desenvolupar un Pla de manteniment de camins rurals 

Objectiu 

 
Millorar la xarxa de camins rurals perquè esdevingui una veritable 
xarxa que estructuri el territori i faciliti l’accessibilitat. 
      

Justificació 

 
Al municipi hi ha una densa de xarxa de camins alguns dels quals 
necessiten actuacions de millora.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Es tracta a partir de l’inventari de camins que estableix el POUM i 
la xarxa que defineix el Pla de prevenció d’incendis executar 
actuacions de millora i de manteniment de la xarxa de camins 
rurals per facilitar la mobilitat i sobretot també, a les zones de més 
risc d’incendi forestal. La tasca concreta es centraria en redactar 
un Pla de manteniment dels camins rurals que planifiqui anualment 
les actuacions a realitzar per cada un d’ells. Les fases que el Pla 
hauria d’incloure són:  
 
- Treballs previs 
En aquesta fase, s’estableix una proposta inicial de la Xarxa de 
camins per posteriorment realitzar el treball de camp amb 
l’objectiu de recollir, totes les dades que permetin avaluar el camí 
en qüestió (ferm, punts crítics, amplada, drenatge, accessos, 
senyalització, proteccions, serveis existents i estructures) 
 
- Inventari  
S’agrupen totes les dades recollides en un inventari informatitzat 
(base de dades), per un millor accés i processament de la 
informació. 
 
- Anàlisi de resultats 
Es redacta la proposta d’actuacions 
 
- Pla de camins 
Es la redacció definitiva del pla i on es determina per cada camí 
quin és el seu paper en el territori i en funció d’aquest paper 
s’estableixen uns criteris mínims que ha de complir cada camí. Es 
poden definir quatre tipologies de camins: Camins que uneixen 
nuclis urbans; Dreceres o alternatives de comunicació entre dos 
nuclis; Camins que permeten accedir a indrets d’interès rellevant 
per la comarca; Camins que enllacen amb d’altres comarques. 
 
En segon lloc es fa una proposta d’actuació per cada camí per tal 
d’adaptar-lo als criteris especificats anteriorment. I en tercer lloc 
es fa un pla de conservació de cada camí que permeti avaluar els 
recursos econòmics necessaris pel manteniment de la xarxa de 
camins. 
 
Del Pla també se’n pot despendre: un Document de planificació 
que permeti una optimització de les inversions i la gestió de les 
subvencions; i redactar una Ordenança d’Ús i defensa de la xarxa 
de camins d’interès apta per ser aprovada. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 

Pressupost estimat: 18.000 € 
Fonts de finançament: DPTOP, DMAiH, 
CCS i AB 
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Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla de camins del Consell Comarcal d’Osona 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: ADF, PNM i P 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Finançament d’actuacions en els espais 
naturals protegits de Catalunya inclosos els espais d’interès natural (PEIN), els espais 
de la Xarxa Natura 2000 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Subvencions per a actuacions 
sobre la xarxa veïnal i rural de camins. 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
 

 
ACTUACIÓ 2.2.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 2 

Senyalització dels camins rurals i les masies. 

Objectiu 

 
Garantir l’accés públic i millorar la senyalització dels camins rurals i 
les masies. 
   

Justificació 

 
Al municipi hi ha una important extensió del sòl no urbanitzable, 
més una densa de xarxa de camins i una notable presència de 
masies.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa impulsar la senyalització dels camins rurals i senyalitzar 
totes les masies i altres edificacions d’interès existents en el sòl no 
urbanitzable del municipi. 
   

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 10.000 € Fonts de finançament: DMAiH i AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: P, DAR i DMAiH 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  
 
- Finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya inclosos els 
espais d’interès natural (PEIN), els espais de la Xarxa Natura 2000. 
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ACTUACIÓ 2.2.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 2 

Definir una xarxa de camins i itineraris aptes per a ser realitzats a peu o en 
bicicleta. 

Objectiu 
 
Crear una oferta d’itineraris cicloturistics i de  senderisme.  
 

Justificació 

 
Breda alberga diversos itineraris que recorren diverses zones del 
municipi i que són intensament utilitzats per la població local i 
també pels visitants.  
      

Descripció i 
tasques 

 
El turisme actiu, basat en aquest cas amb el cicloturisme i el 
senderisme, és una estratègia que el municipi pot desenvolupar. 
En aquest sentit el que es proposa crear una xarxa d’itineraris que 
permetin l’accés a diferents zones del municipi. 
 
Per tant les tasques que caldria desenvolupar són:  
 
- Identificar a partir de la titularitat pública aquells camins que 
garanteixen l’accés a les diferents zones del municipi i crear les 
rutes 
- Adequar-los mitjançant una senyalètica específica com la que 
tenen actualment els actuals senders presents al municipi 
-  Difondre i promoure aquesta nova xarxa juntament amb 
l’actualment existent, i amb els mateixos sistemes emprats 
 
Per aquesta nova actuació, la realització dels documents de 
“Connectivitat social, ecològica i paisatgística” i el “d’Itineraris 
mediambientals” que acompanyen el projecte d’Agenda 21 Local, 
esdevenen 2 eines que faciliten gratament el desenvolupament 
d’aquesta acció.   
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 6.000 € Fonts de finançament: AB, CCS i DdG 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Rutes de natura d’Hostalric i Grans Camins d’Aigua 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 9/1995 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural i modificació de la Llei 
12/2006 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB i P 
Indicadors de seguiment: 10, 12, 13 i 14 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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ACTUACIÓ 2.2.5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 3 

Elaborar itineraris de descoberta de l’entorn, tot recuperant el patrimoni 
natural i fomentant la seva divulgació 

Objectiu 

 
Crear una oferta d’itineraris per garantir una mobilitat a peu o amb 
bicicleta dins el municipi i també vers altres poblacions i itineraris 
existents. 
  

Justificació 

 
Dins el municipi hi ha un entramat de camins que connecten la 
zona urbana de Breda amb les poblacions més pròximes i que 
tenen possibilitats de ser utilitzats a peu o amb bicicleta.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Per tal de garantir una connectivitat social entre els nuclis i també 
entre les diferents parts del terme municipal, per itineraris segurs i 
adequats per a vianants i ciclistes, es creu interessant promoure i 
adequar alguns camins. Per això, es proposa instal�lar una 
senyalètica que informi de la utilització d’aquestes vies pel pas de 
bicicletes (si es dóna el cas) i de vianants, indicar la velocitat 
màxima de 30 km/h pels vehicles rodats i si s’hi permet el seu 
trànsit. També inclou difondre aquests itineraris editant tríptics i 
penjant cartells.  
 

Els principals fluxos socials que s’haurien de garantir són els 
establerts al mapa 15 de l’Estudi de connectivitat. En concret es fa 
referència a: 

- Camí de l’Ermita de Sant Llop de Viabrea  

- Camí de Repiaix i els Terressos 

- Camí del Turó de Santa Anna 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 8.700 € Fonts de finançament: DdG, CCS, AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Projecte Itinerànnia (www.itinerannia.net)   
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 9/1995 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB i P 
Indicadors de seguiment: 10, 12, 13 i 14 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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ACTUACIÓ 2.2.6 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 2 

Adequar un itinerari d’entrada al Parc Natural del Montseny. 

Objectiu 

 
Crear una oferta d’itineraris per garantir una mobilitat a peu o amb 
bicicleta dins el municipi i també vers altres poblacions i itineraris 
existents. 
  

Justificació 

 
Dins el municipi hi ha un entramat de camins que connecten la 
zona urbana de Breda amb les poblacions més pròximes i que 
tenen possibilitats de ser utilitzats a peu o amb bicicleta, tanmateix 
no n’hi ha cap que entri al Parc Natural del Montseny, al nord del 
municipi.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Crear un camí que connecti el nucli de població de Breda amb el 
Parc Natural del Montseny, que correspondria al Camí de Repiaix i 
els Terressos, detallat al Catàleg d’Itineraris Mediambientals de 
Breda, elaborat a través de l’Agenda 21 Local. 
 
Per això, es proposa instal�lar una senyalètica que informi de la 
utilització d’aquesta via pel pas de bicicletes (si es dóna el cas) i de 
vianants, indicar la velocitat màxima de 30 km/h pels vehicles 
rodats i si s’hi permet el seu trànsit.  
 
Així com també difondre la seva existència mitjançant l’edició de 
tríptics i penjant cartells.  
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 2.900 € Fonts de finançament: DdG, CCS, AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Projecte Itinerànnia (www.itinerannia.net)   
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB i P 
Indicadors de seguiment: 10, 12, 13 i 14 
Programes de finançament:  
 
- Finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya inclosos els 
espais d’interès natural (PEIN), els espais de la Xarxa Natura 2000. 
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ACTUACIÓ 2.2.7 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 2 

Adequar un itinerari, juntament amb Riells i Viabrea, per incloure’l dins la 
Xarxa de Grans camins d’aigua del Consell Comarcal de la Selva. 

Objectiu 

 
Crear un itinerari adequat per a la pràctica del senderisme i 
cicloturisme que comuniqui amb altres municipis i s’inclogui dins la 
xarxa de senderisme que ha elaborat el Consell Comarcal de la 
Selva. 
   

Justificació 

 
Al municipi hi ha una important extensió del sòl no urbanitzable i 
no hi ha cap itinerari inclòs dins la xarxa de senderisme (Grans 
camins d’aigua) que ha elaborat “l’Associació de Turisme de la 
Selva, comarca de l’Aigua”.  
     

Descripció i 
tasques 

 
A partir de l’inventari de camins rurals i pistes forestals que s’ha 
elaborat per a la redacció del POUM i la xarxa de senders del Parc 
natural del Montseny es proposa la creació d’un Gran Camí de 
l’Aigua entre el municipis de Breda i Arbúcies aprofitant la xarxa de 
camins actualment existents.  
 
En aquest caldria desenvolupar la proposta de camí, consensuar-ho 
amb els municipis de Riells i Viabrea i Arbúcies, i instar la a 
“l’Associació de Turisme de la Selva, comarca de l’Aigua” la seva 
inclusió dins la Xarxa Grans Camins d’Aigua.    
      

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 2.000 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Xarxa de senderisme i cicloturisme Grans Camins d’Aigua de La Selva 
 
Nivell d’abast: Supramunicipal Sectors involucrats: AB, PNM, AA 
Indicadors de seguiment: 10, 12, 13 i 14 
Programes de finançament: - 
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Programa III 
Millorar l’accessibilitat i promoció d’una mobilitat 

sostenible 

 
ACTUACIÓ 2.3.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 3 

Redactar un Pla d’accessibilitat per superar les barreres arquitectòniques en 
l’àmbit de la via pública i dels equipaments municipals. 

Objectiu 
 
Suprimir les barreres arquitectòniques de les zones urbanitzades. 
 

Justificació 

 
Des de l’aprovació de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, modificada pel decret legislatiu 6/1994, de 13 de 
juliol, i el Decret 135/1995, de 24 de març, que desplega i aprova 
el Codi d’accessibilitat, alguns municipis han començat a implantar 
plans d’accessibilitat als seus nuclis urbans i equipaments. En el 
cas de Breda aquest no s’ha dut a terme. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa la implantació d’un Pla per a la supressió de les 
barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública, els 
equipaments municipals i el transport públic. Aquest Pla 
d’accessibilitat es planteja d’implantació gradual. Aquest hauria de 
tenir d’incloure: 
 
- Identificar tots els punts crítics per a una correcta accessibilitat 
- Diagnosticar cada un dels punts crítics i proposta de millora 
- Redacció del projecte executiu per a l’aplicació de les propostes 
de millora 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 6.000 € 
(elaboració de l’estudi) 

Fonts de finançament: DPTOP, DASC i 
Fundación ONCE 

 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Manual per a la redacció d’un Pla d’accessibilitat. Diputació de Barcelona. Xarxa de 
municipis (www.xarxamobal.diba.cat)  
 

 

Normativa vinculant: 
  
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, modificada pel decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol 
- Decret 135/1995, de 24 de març, que desplega i aprova el Codi d’accessibilitat. 
 

 

Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB 
Indicadors de seguiment: -  

Programes de finançament:  
 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Resolució ASC/648/2008, de 5 de març 
- Fundación ONCE. Subvencions destinades, entre d’altres, a la supressió de barreres 
arquitectòniques dins dels Plans de superació de barreres a la integració. 
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ACTUACIÓ 2.3.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 3 

Establir una xarxa de carrils urbans i interurbans i d’aparcaments per a 
bicicletes a la via pública, així com també una xarxa de camins escolars. 

Objectiu 

 
Millora dels desplaçaments municipals i supramunicipals en 
bicicleta 
 

Justificació 

 
A Breda, la mobilitat en vehicle motoritzat i privat és la que 
domina per sobre de la resta. Tot i el model de nucli urbà 
compacte i divers de Breda, que permet la realització de bona part 
dels seus desplaçaments a peu o en bicicleta, el 84% dels trajectes 
residència-treball es realitzen amb transport individual (cotxe, 
moto o bicicleta). Per altra banda, els desplaçaments residència-
estudi es realitzen amb transport individual (39%), transport 
col�lectiu (11%) o combinació d’ambdues tipologies (11%). Per 
altra banda, al propi nucli de Breda no hi ha cap espai habilitat per 
a la circulació ciclista, tot i que una part del terme municipal, pel 
seu caràcter planer, ho permet.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Per tal de fomentar l’ús de la bicicleta es proposa establir una 
xarxa de carrils per a bicicletes que afavoreixi els desplaçaments 
en bicicleta dins del municipi i entre els municipis veïns. 
 
Per aquest motiu es proposa: 
 
- Definir la xarxa de recorreguts aptes per a la circulació de 
bicicletes. 
- Prioritzar aquells recorreguts que puguin conformar una xarxa 
d'itineraris per a bicicletes supramunicipal. 
- Definir els diferents itineraris, amb la distància aproximada, 
dificultat, elements significatius del patrimoni 
cultural/arquitectònic. 
- Redacció del projecte executiu per a la creació de carrils bici d’un 
Pla de manteniment dels trams. 
 
Per altra banda, es proposa alhora la possible ampliació dels punts 
d'aparcaments de bicicleta en el municipi. 
 
Finalment es proposa iniciar un programa educatiu en relació a la 
mobilitat a l’escola del municipi. Aquest programa consistirà d’una 
primera fase amb un anàlisi dels hàbits i camins escolars, i una 
segona, on s’establiran les mesures de pacificació del trànsit 
(recorreguts més segurs i agradables, millora de l’entorn,...). 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 

Pressupost estimat: 140.000 € 
Fonts de finançament: AB, DdG i 
DPTOP 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya. DPTOP. 2007 
- Camí escolar de Roda de Ter. Setembre de 2005 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’Urbanisme de Catalunya 
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Nivell d’abast: Supramunicipal Sectors involucrats: AA 
Indicadors de seguiment: 12, 13 i 14 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
 

 
ACTUACIÓ 2.3.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 3 

Millorar l’oferta de transport públic actual i potenciar el servei de transport a 
demanda. 

Objectiu 

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

Justificació 

 
L’existència d’una bona xarxa de transport públic garanteix en 
primer lloc, el dret a la mobilitat universal, i sobretot de totes 
aquelles persones que no disposen d'un vehicle privat o que tenen 
una mobilitat més limitada. 
 
La creació de línies intermunicipals contribueix a la millora del 
servei, ja que els hàbits i les necessitats actuals de mobilitat fa que 
una persona al llarg del dia es pugui desplaçar entre el seu 
municipi i altres del mateix territori o comarca. 
 
Al municipi de Breda només es disposa d’una línia de transport 
públic interurbà, que ofereix un servei regular de transport de 
viatgers als habitants de Breda que va des de Girona a Sant Celoni 
passant per l'eix transversal, tots els dies de la setmana. Tot i així, 
les freqüències de pas són millorables. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Aquest dèficit de cobertura del transport públic fa necessari 
repensar i millorar aquesta oferta. En aquest sentit es proposa que 
s'elabori un estudi a un nivell supramunicipal on de forma 
prioritària se centri en l'estudi del servei de transport col�lectiu.  
 
Aquest estudi permetria disposar d'una diagnosi i visió a escala 
supramunicipal però, sense perdre de vista els aspectes locals de 
la mobilitat, a considerar com a punt de partida per a la redacció 
del nou POUM. 
 
L'estudi ha d'establir i contemplar: 
 
- La freqüència mínima dels transports col�lectius que connectin el 
nucli i els pols primaris de mobilitat, segons els mínims establerts 
en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012. 
- Actualització de les dades disponibles de mobilitat generada del 
2001 amb enquestes a la població, establint els principals nodes de 
mobilitat. 
- Com accedir al punt de parada del servei de transport públic, 
establint un servei de microbusos o taxis, si és fa necessari. 
- La possibilitat d'establir un servei de transport a demanda. 
Aquesta tipologia de servei, molt útil en els àmbits de caire rural, 
com ara Espinelves, permet una connexió entre els nuclis en 
qüestió amb nuclis urbans que disposin de serveis sanitaris, 
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educatius i comercials. Aquest servei a demanda es pot concertar 
amb antelació i funciona amb horaris i rutes preestablertes. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 12.000 € Fonts de finançament: DdG i ICAEN 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- "Guia práctica para el desarrollo e implantación de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible", IDAE 
"Guia práctica para el desarollo e implantación de Planes de transporte al centro de 
trabajo", IDAE. 
- Catàleg d'actuacions municipals, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local i supramunicipal Sectors involucrats: AB, DPTOP 
Indicadors de seguiment: 12, 13 i 15 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- ORDRE ECF/462/2010 per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència 
energètica en el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica 
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Programa IV Millorar la qualitat de l’espai urbà 

 
ACTUACIÓ 2.4.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 4 

Aplicació de determinats criteris de la Guia d’integració paisatgística de 
polígons industrials i sectors d’activitat econòmica del DPTOP. 

Objectiu Millora de la qualitat de l’espai públic. 

Justificació 

 
Segons el Pla de sostenibilitat de les àrees industrials, elaborat a 
través del Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat de la 
comarca de la Selva, A Breda hi podem trobar fins a 4 zones 
industrials a més d’algunes d’aïllades, que necessitarien un pla 
d’ordenació i urbanització, així com la millora dels accessos. Totes 
tenen en comú la seva ubicació, a prop del nucli urbà. El 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat ha publicat el primer número de la Guia d'integració 
paisatgística, dedicada als 'Polígons industrials i sectors d'activitats 
econòmica'. La guia proporciona uns criteris i unes pautes útils en 
els processos de planificació, projecció i implantació en el territori 
d'aquest tipus d'espais, de forma respectuosa amb els valors 
paisatgístics del lloc.  
  

Descripció i 
tasques 

 
Segons el Pla de sostenibilitat de les àrees industrials, elaborat a 
través del Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat de la 
comarca de la Selva, a totes les zones industrials caldria aplicar 
mesures per disminuir l’impacte visual provocat pels colors grisos, 
establir millores a la zona d’amortiment per reduir l’impacte visual, 
senyalitzar les zones d’aparcament, asfaltar els carrers i dotar-los 
de voreres i finalment, implantar el servei de recollida selectiva. 
 
Es proposa l’aplicació dels criteris de la Guia d’integració 
paisatgística de polígons industrials i sectors d’activitats econòmica 
del DPTOP que s’ajusten a les mesures d’actuació que es detallen 
en el Pla de sostenibilitat de les àrees industrials. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mig  
Pressupost estimat: 22.000 € Fonts de finançament: DdG i AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Guia d’integració paisatgística de polígons industrials i sectors d’activitat econòmica. 
DGAP – DPTOP, 2008 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’urbanisme de Catalunya 
 

Nivell d’abast: Local  
Sectors involucrats: DMAiH, DPTOP, 
DGAP i SP 

Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Subvencions als ajuntaments dins del programa "Del pla a 
l'acció". 
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ACTUACIÓ 2.4.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 4 

Pla de gestió i manteniment dels espais verds i lliures urbans. 

Objectiu 

 
Gestionar els espais verds i lliures sota unes pautes d’eficiència i 
respectant el medi ambient. 
 

Justificació 

 
Segons les dades del planejament, la superfície d’espais lliures de 
Breda és de 52.759 m², formada per un parc urbà a la Riera del 
Repiaix a la zona est del municipi, amb una superfície de 21.000 
m², i una reserva de 31.759 m² de sòl per a jardins urbans. 
També disposa d’espais lliures i equipaments i dotacions públiques 
de bona qualitat. Tanmateix, manca una ordenació que vetlli per la 
gestió i manteniment d’aquests espais i n’asseguri una bona 
qualitat per a la ciutadania.   
 

Descripció i 
tasques 

 
Per seguir tenint espais urbans de qualitat es proposa la redacció 
d’un Pla de gestió dels espais verds i lliures urbans. 
 
És important que aquest nou Pla tingui en compte, com a mínim, 
els següents aspectes: 
 
- Adequació a criteris de xerojardineria: tipologia d’espècies 
vegetals, abundància, requeriments hídrics, sistemes de rec, 
manteniment, etc.  
- Determinació de la funcionalitat social de cada espai per tal de 
gestionar-lo de la millor manera possible i evitar la seva 
degradació. Concretament, cal preservar la qualitat dels espais 
verds més allunyats del nucli, sobretot els descampats que no 
estan sent gestionats (restes de bosquines) al polígon industrial. 
- Instal�lar baranes protectores o zona de seguretat en aquells 
espais pròxims a carreteres o carrers. 
 
Amb el Pla de gestió dels espais verds i lliures urbans 
s’aconseguiria una correcta utilització dels recursos i el conseqüent 
benefici econòmic, així com crear una xarxa d’espais verds, amb 
uns mateixos requeriments, més fàcil de gestionar. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 

Pressupost estimat: 5.500 € 
Fonts de finançament: AB, DdG i 
DMAiH 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla Director pel desenvolupament de l’ús públic en els paisatges i les zones verdes 
de Riells i Viabrea. Josep Gordi i Universitat de Girona. 2009 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CCS  
Indicadors de seguiment: 3 i 8 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
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ACTUACIÓ 2.4.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 4 

Integrar a l’entorn urbà les àrees d’aportació de residus. 

Objectiu Millorar la integració paisatgística de les àrees d’aportació. 

Justificació 

 
Determinades àrees d’aportació de residus, sobretot les que hi ha 
contenidors de rebuig i de recollida selectiva de les diferents 
fraccions presenten una molt mala integració amb l’entorn urbà 
immediat i moltes vegades al seu voltant és freqüent trobar-hi 
bosses de plàstic a terra.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Per evitar la mala imatge que es pot crear del municipi per les 
àrees d’aportació, ja per si associades a brutícia i pudor, es 
proposa que aquestes s’integrin i es dissimulin en el paisatge urbà, 
a partir de la col�locació de pantalles i/o elements que envoltin 
l’àrea d’aportació, construïda amb elements tous, com ara fustes 
tractades per a resistir les condicions climàtiques. 
 
Aquestes pantalles haurien de situar-se o tenir les obertures 
suficients, de tal manera que no dificultés l’accés als contenidors, 
per poder deixar les escombraries i sobretot per poder retirar el 
contenidor de manera senzilla pel seu buidatge a més de facilitar la 
neteja de l’àrea. 
 
Les tasques doncs serien:  
 
- realitzar un projecte d’integració de les diferents àrees 
d’aportació que estableixi els materials que cal emprar i el seu 
preu.  
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 1.500 €/àrea Fonts de finançament: AB i DdG 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Projecte per la creació de 5 punts verds per la integració de les àrees d’aportació de 
residus a Gualta (Baix Empordà) 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’urbanisme de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CCS 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- Agència Catalana de Residus. Pressupost per a l'any 2010 i es modifica la 
convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes de minimització de residus 
aprovada per la Resolució MAH/3589/2008, de 29 d'octubre, per la qual s'aprova i es 
fa pública la convocatòria per a l'execució de projectes de minimització de residus 
(09.09.2009). 
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ACTUACIÓ 2.4.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 4 

Redactar un Pla Director de millora dels equipaments públics. 

Objectiu 

 
Millorar els equipaments públics del municipi i a l’hora promoure un 
estalvi econòmic en la seva gestió. 
  

Justificació 

 
Les inversions en equipaments tenen una gran incidència sobre la 
qualitat de vida de la ciutadania, alhora que suposen un gran 
impacte econòmic sobre els pressupostos municipals. Per això cal 
que aquestes inversions es planifiquin conscientment i amb visió 
de futur, atenent a les competències municipals i a les necessitats 
de prestació de serveis però, alhora, atenent a les planificacions 
estratègiques i a les línies de futur pròpies del municipi. 
 

Descripció i 
tasques 

 
El Pla director d’equipaments és una eina de planificació global que 
recull les necessitats i disponibilitats del municipi en matèria 
d’equipaments i proposa un pla d’inversions a curt, mitjà i llarg 
termini per adequar les dotacions existents i/o crear-ne de noves. 
Aquest ha d’analitzar la situació actual dels equipaments del 
municipi i fa un treball de prospectiva, partint d’unes hipòtesis de 
creixement i d’un planejament urbanístic vigent, analitzant la 
normativa i els estàndards disponibles, però també atenent a les 
voluntats de servei, per finalment proposar un pla d’inversió per a 
l’adequació, l’ampliació o la creació de nous equipaments. 
 
Les tasques que ha d’incloure són:  
 
- Inventari de sòl i equipaments 
L’inventari és el punt de partida del treball. En aquesta fase es 
recull la informació necessària per identificar tipològicament tant 
els equipaments existents com el sòl per a equipaments: tipologia 
(culturals, esportius, administratius,...), localització, 
titularitat, superfícies, informació urbanística del solar, oferta de 
serveis, descripció d’espais, etc. En aquesta fase també es recull la 
informació referent a les actuacions urbanístiques en tràmit, amb 
nombre d’habitatges, usos i terminis previstos, per tal de tenir 
clara la configuració de futur del municipi. 
 
- Anàlisi i diagnosi de la situació actual 
En aquesta fase s’analitza tota la informació recollida i s’emet 
diagnosi de l’estat actual de la xarxa d’equipaments d’acord amb la 
normativa, els estàndards i paràmetres de servei municipals, les 
disfuncions detectades i dèficits o millores plantejades per 
cadascuna de les àrees, i la possibilitat d’optimització dels 
equipaments.  
 
Els requeriments de serveis i equipaments necessaris en un futur 
es farà d’acord amb les necessitats derivades del creixement de 
població, segons projeccions demogràfiques; el model de municipi 
desitjat, segons planificació estratègica municipal i la planificació 
sectorial; i el sòl existent i les reserves per a equipaments basant 
se en: disponibilitats i necessitats de sòl; característiques de les 
ubicacions disponibles i relacions estratègiques amb el territori. 
 
El treball d’aquesta fase queda sintetitzat en un llistat de 
necessitats a cobrir i un recull de criteris i pautes d’actuació, 
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plantejant l’escenari global de futur del municipi i definint 
l’estratègia urbana entorn de les necessitats i dèficits 
d’equipaments del municipi. 
 
- Elaboració de propostes i validació municipal 
En aquesta fase es presenten les primeres propostes, 
a partir de la diagnosi i els criteris d’actuació recollits en la fase 
anterior, amb estimació econòmica de cadascuna de les 
actuacions, priorització en el temps i proposta d’ubicació sobre el 
territori segons criteris propis de cada tipologia d’equipament 
i sòl disponible.  
 
- Redacció d’un pla d’inversió 
En aquesta fase es planteja el pla d’inversió, incorporant el retorn 
municipal a les propostes plantejades a la fase anterior. S’acaben 
de definir les propostes d’actuació per a la creació, ampliació o 
millora de les dotacions i es sintetitzen les dades de cada actuació 
en fitxes, amb descripció de l’actuació, estimació econòmica de les 
inversions necessàries, estudis i/o tràmits previs i priorització en el 
temps. 
 
Finalment com a instrument tècnic de planificació de l’acció 
municipal caldrà que l’equip municipal en faci seguiment i revisió 
en cas de variacions en les hipòtesis de treball referides al context 
demogràfic, econòmic i/o social plantejat. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Baix 
Pressupost estimat: 28.000 € Fonts de finançament: DdG i AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla director d’equipaments i Espai Públic del  municipi de Montmeló redactat en el 
marc de col�laboració Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’Urbanisme de Catalunya i Pla Territorial Parcial de les comarques gironines 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: - 
Indicadors de seguiment: 24, 26, 28 i 29 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
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ACTUACIÓ 2.4.5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 PROGRAMA 4 

Redactar una auditoria ambiental dels equipaments i serveis municipals 
actualment existents. 

Objectiu Millora de la gestió ambiental de l’Ajuntament 

Justificació 

 
La implantació de millores en la gestió ambiental del propi 
Ajuntament (protocol ambiental de compres i contractes, reduir les 
emissions a l’atmosfera dels vehicles municipals, implantar 
l’eficiència energètica,...), es poden completar amb la implantació 
d’un sistema de gestió ambiental (SGA). 
 

Descripció i 
tasques 

 
L’actual sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea 
(Reglament 1836/93 del consell, de 29 de juny), s’adreça només a 
empreses amb activitats industrials. Malgrat tot, el Reglament 
preveu l’aplicació experimental en d’altres sectors, entre els quals 
s’hi troba l’administració pública. 
 
Es proposa que l’Ajuntament implanti un Sistema de Gestió 
Ambiental (SGA)  a les seves dependències i es certifiqui d’acord 
amb la norma ISO 14001 o el sistema EMAS. No obstant això, 
degut a la complexitat d’implantar aquesta actuació es proposa 
començar a certificar serveis municipals de forma prèvia i 
individual (neteja viària i recollida d’escombriaires, enllumenat 
públic,...). 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 6.000 €/any Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Auditoria ambiental municipal de la Garriga. Diputació de Barcelona. Àrea de Medi 
Ambient. (www.ajgarriga.es)  
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DMAiH 
Indicadors de seguiment: 24, 26, 28 i 29 
Programes de finançament:  
 
- Resolució MAH/2914 Ajuts destinats a ens locals per a la implantació de sistemes 
voluntaris de gestió ambiental 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS I FOMENT DE 
L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES 

Programes Descripció 

Programa I Ús racional i estalvi de l’aigua. 

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

Programa III 
Adopció d’ una reglamentació municipal de millora de la qualitat 
ambiental. 

Programa IV Optimització en la gestió dels residus. 
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Programa I Ús racional i estalvi de l’aigua. 

 
ACTUACIÓ 3.1.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 1 

Vetllar per la legalització de totes les captacions del municipi. 

Objectiu Determinar l’estat actual dels aprofitaments d’aigua. 

Justificació 

 
Al municipi hi ha un total de 15 pous propis, dels quals 13 es 
troben classificats com a subterranis i 2 com a superficials. El 
sector majoritari que utilitza les fonts pròpies com a recurs hídric 
és el sector agrícola amb un 80%, seguit del domèstic amb un 
20%. Pel que fa al consum industrial no hi ha cap pou registrat. 
 

Descripció i 
tasques 

 
En l’actualitat no tots els aprofitaments d’aigua –tant municipals 
com particulars– del municipi disposen de la corresponent 
concessió administrativa, fet que vulnera la legislació vigent i deixa 
les captacions no legalitzades indefenses respecte la possible 
construcció de nous pous propers i respecte a possibles afeccions.  
 
Actualment l’Agència Catalana de l’Aigua està en procés de 
denunciar tots aquells aprofitaments que no es troben degudament 
legalitzats i de requerir-ne la legalització. 
 
En el cas dels aprofitaments municipals es proposa la següent 
actuació: 
 
- Revisió de l’estat de legalització dels pous. 
- Decidir la forma més adequada de dur a terme la legalització. 
- Elaborar un informe tècnic a l’ACA i adjuntar-lo a la sol�licitud de 
la concessió de l’aigua. 
 
D’altra banda, en relació a les captacions de titularitat privada es 
proposa: 
 
- Realització d’un inventari de captacions de titularitat municipal i 
privada. 
- Comprovació de l’estat de legalització de tots els aprofitaments.  
- Orientació en com dur a terme la legalització de cadascun dels 
aprofitaments. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 14.000 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 
d'Aigües.   
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya.   
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, P 
Indicadors de seguiment: 24 
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Programes de finançament:  
 
- Agència Catalana de l’Aigua. Subvencions per sufragar les despeses derivades de 
l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i amb 
l’aprofitament de recursos no potables.  
 

 
ACTUACIÓ 3.1.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 1 

Crear i instaurar un protocol de detecció i reparació de fuites d’aigua de la 
xarxa pública de distribució. 

Objectiu Millora de l’abastament d’aigua i minimitzar les pèrdues. 

Justificació 

 
Tot i que l'actual xarxa de clavegueram del municipi ha patit una 
important renovació en molts sectors i s’ha desenvolupat una doble 
xarxa que separa les aigües negres de les pluvials aconseguint una 
depuració d’aigües més eficient, es considera que cal continuar 
millorant la xarxa de distribució com a eina bàsica per a la gestió 
eficaç de l’ús de l’aigua al municipi. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Programar i dur a terme les millores d’adequació en les xarxes de 
distribució d’aigua potable del municipi per tal de garantir el 
subministrament i reduir l’elevat volum d’incontrolats existents. 
 
L’antiguitat de la xarxa juntament amb d’altres factors extrínsecs 
com poden ser errors de comptadors o reparació d’avaries 
afavoreix l’elevat percentatge de pèrdues que s’estima que hi ha 
actualment en el municipi.  
 
Es planteja l’elaboració i implantació d’un protocol de detecció i 
restauració de les fuites d’aigua de la xarxa pública de distribució 
que contempli: 
 
- Un estudi que detecti les deficiències de la xarxa de distribució. 
- La determinació de les actuacions de millora. 
- Un programa de seguiment. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 4.000 € Fonts de finançament: DGiAP (POUSC) 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: 
   
- Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de 
finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la 
distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-hi (modificada per la Llei 
13/1988 i la Sentència del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de maig). 
- Llei 5/1987, de 4 d'abril del règim provisional de les competències de les 
Diputacions provincials. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
- Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica 
de l'Estat a les inversions de les entitats locals. 
- Reial Decret 1263/2005, de 21 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 
835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l’Estat a les 
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inversions de les entitats locals. Correcció d'errades. 
Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic 
d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 
- Bases d'execució, del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 
2008-2012. 
- ACORD GOV/133/2008, de 22 de juliol, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, any 2008. 
- ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, any 2009. 
- ACORD GOV/20/2010, de 16 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, any 2010. 
- ACORD GOV/186/2010, de 19 d'octubre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya, any 2011. 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, EC 
Indicadors de seguiment: 24 i 25 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. subvencions adreçades als ens locals per 
sufragar les despeses derivades de l’adopció d’iniciatives  relacionades amb l’estalvi 
en el consum de l’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potables.  
 

 
ACTUACIÓ 3.1.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 1 

Implantació de campanyes de sensibilització d’estalvi d’aigua a les llars i 
indústries i de foment d’una nova cultura de l’aigua. 

Objectiu Impulsar i augmentar l’estalvi d’aigua. 

Justificació 

 
Breda presenta un elevat consum domèstic d’aigua, concretament 
consumeix 305,55 l/habitant i dia. A les nostres llars, actualment, 
es consumeix de mitjana 148,31 litres d’aigua per dia i per 
persona. En un habitatge unifamiliar amb jardí es consumeix més 
de 200 litres per persona i dia, i en alguns municipis aquesta xifra 
s’eleva fins als 400 litres per persona i dia. Considerant, que 
només el 7% del nostre consum es dedica a les necessitats més 
bàsiques relacionades amb menjar i beure, s’haurien de portar a 
terme accions per tal de reduir-lo. 
 

Descripció i 
tasques 

 
L’objectiu principal de la campanya és sensibilitzar als ciutadans i 
indústries sobre un ús i consum racional d’aigua, amb un objectiu 
quantitatiu de reduir els consums unitaris actuals. Algunes de les 
actuacions a desenvolupar en la campanya són: 
 
- Aprofitar les campanyes d’estalvi d’aigua institucionals adreçades 
al conjunt de la població i als sectors empresarials. 
 
- Programació d’activitats d’educació ambiental a les escoles. 
 
- Aprofitar algunes fires i actes populars per mostrar pràctiques 
domèstiques que fomentin la reducció del consum domèstic. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 

Pressupost estimat: 3.000 € 
Fonts de finançament: ACA,DMAiH, 
DdG 
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Experiències modèliques i manuals: 
 
- Campanya d’estalvi d’aigua de Figueres (Alt Empordà) 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, CE, AAVV, 
Indicadors de seguiment: 24 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a associacions, fundacions i 
cooperatives sense ànim de lucre per al finançament d'actuacions d'educació i 
sensibilització ambiental relatives a causes i efectes del canvi climàtic i a la gestió 
sostenible de l'aigua.  
- Agència Catalana de l’Aigua. Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les 
despeses derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum 
de l’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potables. Resolució MAH/3842/2006, 
de 22 de novembre 
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Programa II 
Millora de la gestió energètica i foment de les energies 

renovables. 

 
ACTUACIÓ 3.2.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 2 

Campanya de sensibilització ciutadana i del comerç per a l’estalvi energètic i 
de promoció de les energies renovables. 

Objectiu Promoure l’ús d’energies renovables. 

Justificació 

 
Des del punt de vista de les energies renovables es pot dir que 
aquestes no estan desenvolupades al municipi. Cal tenir en 
compte, a més, que Breda no té elaborat cap pla energètic 
municipal i no s’apliquen criteris d’estalvi energètic en els dissenys 
dels equipaments.  
 
Finalment, cal considerar, que el teixit industrial presenta una bona 
capacitat d’aplicar millores en les seves instal�lacions que suposin 
una reducció dels seus consums energètics.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Amb l’objectiu de sensibilitzar i fomentar d’hàbits d’estalvi 
energètic a nivell domèstic així com fomentar l’ús d’energies 
renovables, es proposa la realització d’una campanya informativa 
basada en donar a conèixer les actuacions demostratives 
desenvolupades al territori, tant a nivell de ciutadania com a nivell 
de les activitats econòmiques del municipi.  
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 6.000 €/any Fonts de finançament: ICAEN, DdG 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Campanya d’Estalvi energètic de Manlleu (Osona) 
 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: AB, AC, UIES, 
ICAEN 

Indicadors de seguiment: 26 
Programes de finançament:  
 
- Ordre ECF/406 per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència energètica 
en el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica 
- Subvencions per a la formació, difusió, informació i assessorament energètic en 
matèria d’estalvi energètic 
- Subvencions als ajuntaments dins del programa "Del pla a l'acció". 
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ACTUACIÓ 3.2.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 2 

Fomentar l’ús d’energies renovables en equipaments públics i dependències 
municipals 

Objectiu 
 
Implantar i augmentar el percentatge d’energia d’origen renovable. 
 

Justificació 

 
Es tracta de impulsar la implantació de sistemes energètics basats 
en les energies renovables als equipaments municipals per tal 
d’aconseguir: disminuir la despesa d’energia provinent de la crema 
de combustibles fòssils en les instal�lacions de titularitat municipal i 
dotar d’un caràcter demostratiu i pedagògic les actuacions en 
matèria d’energia a les instal�lacions de titularitat municipal. 
 

Descripció i 
tasques 

 
En el cas dels equipaments de Breda i per les característiques 
pròpies del municipi, es tracta bàsicament d’impulsar un tipus de 
font energètica d’origen renovable: l’energia solar fotovoltaica ja 
que les plaques fotovoltaiques, aprofiten l'energia (en forma de 
radiació) que prové del sol mitjançant la seva transformació directa 
en energia elèctrica. 
 
En aquest sentit les tasques a desenvolupar són:  
 
- Realitzar auditories energètiques dels edificis i equipaments 
municipals per tal de valorar i prioritzar les actuacions de gestió i 
millora dels recursos energètics. Aquestes auditories han de 
permetre diagnosticar, valorar i sistematitzar el procés de gestió i 
millora dels recursos energètics 
 
- Establir un model de generació i consum energètic més sostenible 
en els equipaments públics i dependències municipals amb la 
implantació en les cobertes dels edificis públics de titularitat 
municipal de plaques solars fotovoltaiques. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 18.000 € Fonts de finançament: AB, ICAEN i EC 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Auditoria energètica per avaluar el cost econòmic de les dependències, equipaments 
i edificis municipals de Martorelles 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: ICAEN 
Indicadors de seguiment: 26 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions 2010 per a projectes d'estalvi i eficiència energètica, i de formació i 
difusió Enllaç extern 
- Subvencions en règim de concurrència competitiva i en règim reglat, en el marc del 
programa d'energies renovables 
- Ordre ECF/393/2010 sobre concessió de les subvencions en el marc del programa 
d’energies renovables 
- Ordre ECF/462/2010 per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència 
energètica  
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ACTUACIÓ 3.2.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 2 

Crear un servei d’informació i assessorament municipal per orientar els veïns 
interessats en la implantació d’energies renovables. 

Objectiu 

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

Justificació 

 
La nova situació socioambiental existent i futurible està plantejant 
avui dia que les administracions i institucions es plantegin un 
seguit de reptes a assolir en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica. La greu crisi socioeconòmica actual, els preus elevats 
del petroli, el Protocol de Kyoto i la creixent sensibilitat ambiental, 
desemboquen en la necessitat d’adoptar mesures per incrementar 
l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables.  
 
Aconseguir un progressiu canvi d’hàbits de la població pel que fa a 
les actituds ambientalment i energèticament més sostenibles 
requereix un insistent desplegament d’iniciatives, realitzades tant 
per part de l’administració, com per part de les empreses, 
col�lectius i des del propi moviment ciutadà. En aquest sentit les 
campanyes de sensibilització a través de la publicitat tenen un 
resultat valuós, però cal que tinguin una permanència per tal de 
consolidar els hàbits promoguts.  
 
En aquest sentit i seguint la línia de l’Estratègia d’Estalvi i 
Eficiència Energètica que ha desembocat en un Pla d’Acció 2008-
2012 del PEC, que defineix un seguit d’actuacions en matèria de 
formació, difusió, informació i assessorament en l’àmbit de 
l’energia, es planteja la necessitat de crear un Servei 
d’assessorament energètic adreçat als ciutadans, a través del qual 
es diagnostiqui els principals problemes d’eficiència energètica i 
s’ofereixin recomanacions per a resoldre’ls, sense la necessitat 
d’una auditoria energètica complerta, esdevenint així un vector de 
transmissió d’informació de les polítiques energètiques vers la 
societat. 
 

Descripció i 
tasques 

 
El servei d’assessorament energètic vol esdevenir una eina per a la 
ciutadania per resoldre dubtes o incidències relacionades amb un 
incorrecte ús energètic, que es tradueix en un cost econòmic i 
ambiental elevat. 
 
Amb l’ajut d’un guió i d’unes fitxes, així com dades que prèviament 
s’han recollit (rebuts de serveis energètics, per exemple), es pot 
donar, en el termini de pocs dies , un dictamen sobre el nivell de 
consum energètic, així com un conjunt d’actuacions que 
permetrien millorar-ne l’efectivitat i l’estalvi. 
 
Els àmbits analitzats serien: 
 
- Energia 
- Consum elèctric: total i relatiu (kWh/habitant, kWh/m2 i any), 
aparells que generen el gruix del consum, potència contractada, 
potència instal�lada, relació d’aparells elèctrics a canviar, hàbits 
que estalvien diners 
- Consum de combustibles 
- Calefacció/ refrigeració/ aigua calenta 
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- Aïllament tèrmic, proteccions solars 
- Aparells de consum energètic, eficiència 
- Hàbits de consum 
-  Possibilitats d’utilitzar energies renovables 
 
Així doncs, els objectius generals del servei d’assessorament 
energètic són: 
 
- Reconèixer en l’estalvi i l’eficiència energètica un instrument del 
creixement econòmic i del benestar social. 
- Generar una nova consciència sobre l’energia a sectors industrial 
i públic 
- Augmentar l'ús de fonts energètiques renovables entre la 
ciutadania. 
- Fomentar l’estalvi i l’ús eficaç de l’energia entre els mateixos. 
- Apropar a la ciutadania a les problemàtiques energètiques i 
ambientals resultants del seu ús energètic. 
- Oferir els mecanismes necessaris per a la diagnosi, avaluació i 
correcció positiva dels impactes ambientals associats a la 
ineficiència energètica. 
- Vincular les alternatives disponibles per l’estalvi energètic i l’ús 
d’energies renovables a tots els interessats en adoptar aquestes 
alternatives. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 30.000 € Fonts de finançament: AB, ICAEN 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Servei d’Assessorament en Eficiència Energètica de les Comarques Gironines. 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: SP i DEF 
Indicadors de seguiment: 26 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions per a la formació, difusió, informació i assessorament energètic en 
matèria d’estalvi energètic 
 

 
ACTUACIÓ 3.2.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 2 

Redacció d’un Pla d’estalvi energètic de millora de l’eficiència en 
l’enllumenat públic i la reducció de la contaminació lumínica. 

Objectiu 

 
Promoure l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables als 
equipaments públics i dependències municipals. 
 

Justificació 

 
Es detecta una mínima implantació de les energies renovables en 
el municipi. A més, que el municipi no té elaborat cap pla energètic 
municipal i no s’apliquen criteris d’estalvi energètic en els dissenys 
dels equipaments.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Es tracta de redactar un Pla d’estalvi energètic que tingui per 
objectiu millorar l’enllumenat públic en termes d’eficiència 
energètica i fomentar la implantació de l’ús d’energies renovables 
en els equipaments públics i les dependències municipals. 
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Les mesures que ha d’incloure el Pla respecte a la millora de 
l‘eficiència energètica de l’enllumenat públic són: 
 
- Substituir les làmpades de vapor de mercuri per làmpades de 
baix consum energètic (de vapor de sodi a alta pressió, o d’altres 
làmpades de baix consum). 
- Substituir les tradicionals bombetes d’incandescència dels 
semàfors pel nou sistema LED (light emitting diode o díode emissor 
de llum). Aquestes làmpades a més no necessiten cap tipus de 
manteniment. 
- Implantar l’ús d’energia solar en els indicadors de la via pública. 
- En consonància amb la normativa vigent sobre contaminació 
lumínica (Llei 6/2001 de 31 de maig) adequar els punts de llum 
que produeixin contaminació lumínica i que projecten la llum en un 
angle de 90º.  
 
Per altra banda, i pel què fa als equipaments municipals es 
proposa que el Pla desenvolupi:  
 
- Una auditoria energètica amb la finalitat d’introduir elements que 
permetin l’estalvi energètic i valorar les possibilitat d’introduir 
plaques solars tèrmiques per ACS.  
- En els casos que sigui possible, implantar energia renovables com 
la solar, o alternatives, com la biomassa, de forma gradual, en els 
equipaments municipals ja existents, donant el caràcter 
exemplificador necessari. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 36.000 € Fonts de finançament: ICAEN, AB i EC 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla director de l’enllumenat públic de Caldes de Montbui 
- Auditoria energètica per avaluar el cost econòmic de les dependències, equipaments 
i edificis municipals de Martorelles 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
ambient 
- Norma tecnològica NTE-IEE/1978 d’instal�lacions de electricitat. Enllumenat exterior 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: ICAEN 
Indicadors de seguiment: 26 i 27 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions 2010 per a projectes d'estalvi i eficiència energètica, i de formació i 
difusió 
- Subvencions en règim de concurrència competitiva i en règim reglat, en el marc del 
programa d'energies renovables 
- Ordre ECF/393/2010 sobre concessió de les subvencions en el marc del programa 
d’energies renovables 
- Ordre ECF/462/2010 per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència 
energètica 
- Ordre MAH/493 sobre ajuts d’actuacions d’ordenació ambiental de la il�luminació 
exterior 
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Programa III 
Adopció d’ una reglamentació municipal de millora de la 

qualitat ambiental. 

 
ACTUACIÓ 3.3.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 3 

Redactar una ordenança municipal relativa a la instal�lació i funcionament 
d’infraestructures de radiocomunicació. 

Objectiu Millora de la qualitat paisatgística i ambiental del municipi. 

Justificació 

 
La presència de 5 antenes de telefonia mòbil garanteixen la 
recepció de cobertura de telefonia mòbil, a banda de la fixa, però 
tanmateix i davant la possibilitat de futures infraestructures de 
radiocomunicació cal regular-ne la seva instal�lació i, sobretot, en 
el sòl no urbanitzable. 
 

Descripció i 
tasques 

 
La Direcció General de Xarxes i Infraestructures de 
Telecomunicacions, conjuntament amb la Direcció General de 
Qualitat Ambiental, han dissenyat un Pla d'Ordenament Ambiental 
d'Infraestructures de Radiocomunicacions (POAIR), amb l’objectiu 
d’ordenar a tot Catalunya de les infraestructures de 
radiocomunicació que es troben en sòl no urbà. El POAIR es du a 
terme en la Comissió de Telefonia Mòbil del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i entre els seus membres hi ha l'STSI, que, 
amb el suport del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI), és l’organisme encarregat de gestionar la 
informació referent al cens d’infraestructures de 
radiocomunicacions i d’elaborar les propostes d’ordenació a partir 
de criteris tècnics. 
 
Així doncs, i seguint els objectius del POAIR es proposa que 
l’Ajuntament de Breda redacti una ordenança municipal reguladora 
sobre la instal�lació d’antenes de telefonia mòbil i de 
radiocomunicació.  
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 2.500 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 

- Ordenança reguladora sobre la instal�lació d’antenes de telefonia mòbil i de 
radiocomunicació de Mataró 
- Codi de bones pràctiques per a la implantació d’instal�lacions de radiocomunicació 
en el territori. Aspectes jurídics. (www.localret.cat)  
 

Normativa vinculant:  
 
- Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de 
maig, d'ordenació ambiental de les instal�lacions de telefonia mòbil i altres 
instal�lacions de radiocomunicació.  
- Llei d’urbanisme de Catalunya 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim municipal i de règim local de 
Catalunya 
- Decret legislatiu 2/2003 de la Llei municipal i règim local de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, SP 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament: - 
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ACTUACIÓ 3.3.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 3 

Redactar una ordenança municipal d’ordenació ambiental de la il�luminació 
exterior per a la protecció del medi ambient nocturn, l’estalvi d’energia i la 
contaminació lumínica. 

Objectiu 

 
Estalvi d'energia i optimització de la despesa elèctrica en 
l'enllumenat nocturn de la població per tal de preservar la foscor 
del cel. 
 

Justificació 

 
La il�luminació nocturna exterior és molt útil, però en excés 
comporta problemes al medi ambient. És important col�locar i 
utilitzar una instal�lació de llum correcta per evitar efectes negatius 
per al medi i, de pas, reduir el consum energètic. La protecció del 
medi nocturn s'emmarca en la protecció donada, de manera 
general, al medi ambient. Moltes espècies d'hàbits nocturns es 
poden veure alterades per un excés d'il�luminació. És per això que 
cal protegir els espais naturals de la contaminació lluminosa. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Atesa la mancança de regulació en aquest aspecte, fóra necessari 
establir criteris municipals per a la reducció de la contaminació 
lumínica i optimització del consum energètic en l'enllumenat, per 
tal d'afavorir el confort visual de la població i la seguretat vial 
sense que el servei o la il�luminació dels edificis, vials i monuments 
es vegin afectats. 
 
Així mateix la redacció d’una ordenança hauria de regular la 
il�luminació de les empreses i particulars en els recintes privats 
exteriors, façanes, rètols publicitaris lluminosos, etc. per tal que 
aquests s'adeqüin a les normes de reducció de la contaminació 
lumínica nocturna i als criteris d'ecoeficiència del consum energètic 
condicionant els permisos dels projectes a aquestes normes i 
criteris que l'ajuntament ha de posar a disposició dels promotors 
per al seu coneixement. 
 
Aquesta ordenança ha de fer front: a l'àmbit d'aplicació, als criteris 
bàsics, a la inclinació de les pantalles, al tancament de les 
lluminàries, a la tipologia de la lluminària permesa, a les làmpades, 
als horaris d'il�luminació, als valors luxumètrics permesos, als 
enllumenats particulars, a les infraccions i sancions, etc. 
 
Els fonaments de base de l'ordenança de regulació de la 
contaminació lumínica haurien de ser: 
 
- Evitar l'emissió de la llum cap al cel. 
- Utilitzar lluminàries adequades a la preservació del medi nocturn. 
- Utilitzar bombetes i llums adequats i ecoeficients. 
- Aplicar les recomanacions del Comitè Español de Iluminación 
(CEI), de la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE) i de 
l’Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPCC) 
del Instituto de Astrofísica de Canarias relatives als nivells 
luminotècnics. I aplicar el "Programa d’Assessorament Energètic en 
l’àmbit municipal" de l’Institut Català d’Energia del Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme Generalitat (Revista Eficiència 
Energètica núm. 145, d’abril-juny de 1998). 
 
Una aplicació concreta de la necessitat d'aquesta ordenança que es 
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proposa és regular i/o restringir els rètols lluminosos de caràcter 
intermitent, que pertorben la uniformitat desitjable de la 
il�luminació del municipi, i l'ús de canons de llum convencionals i 
de làsers dirigits cap al cel des d'instal�lacions turístiques i de 
lleure, amb finalitats de reclam i publicitàries. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 2.500 € Fonts de finançament: DMAiH i ICAEN 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Ordenança municipal reguladora de l’ordenació ambiental de la il�luminació exterior 
per la protecció del medi nocturn, estalvi energètic i contaminació lumínica de Sant 
Boi 
 
Normativa vinculant:  
 
- Decret 82/2005, de 3 de maig  pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001. 
- Llei 6/2001 de 31 de maig  d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 
- Llei 3/1998, de 27 de febrer  de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim municipal i de règim local de 
Catalunya 
- Decret legislatiu 2/2003 de la Llei municipal i règim local de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, ICAEN i DGEiM 
Indicadors de seguiment: 27 
Programes de finançament:  
 
- Ordre MAH/493 sobre ajuts d’actuacions d’ordenació ambiental de la il�luminació 
exterior 
-  Ajuts per a la realització d'actuacions d'ordenació ambiental de la il�luminació 
exterior. 
- Subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat local. Ordre 
MAH/276/2006, de 24 de maig. 
- Subvencions 2010 per a projectes d'estalvi i eficiència energètica, i de formació i 
difusió 
- Programa del Pla a l’Acció. Diputació de Girona 
 

 
ACTUACIÓ 3.3.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 3 

Redactar una Ordenança municipal per a l’optimització del consum d’aigua 
domèstica al municipi. 

Objectiu Fomentar l’estalvi d’aigua. 

Justificació 

 
El consum d’aigua de xarxa a l’any 2008 i 2009 ha estat de 
195.042 m³ i 218.816 m³ respectivament. Tenint en compte el 
total d’abonats per aquest període, s’obté una ràtio de consum 
d’aigua de 305,55 l/habitant i dia. En un habitatge unifamiliar amb 
jardí es consumeix més de 200 litres per persona i dia, i en alguns 
municipis aquesta xifra s’eleva fins als 400 litres per persona i dia. 
Considerant que només el 7% del nostre consum es dedica a les 
necessitats més bàsiques relacionades amb menjar i beure, 
s’haurien de portar a terme accions per tal de reduir-lo. 
 



Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 85

Descripció i 
tasques 

 
Elaboració d’una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua 
domèstica del municipi. La problemàtica creixent relativa a 
disponibilitat, i també a qualitat, dels recursos hídrics en el 
territori, units a la possibilitat municipal de regular aspectes 
relatius a la construcció en noves edificacions, permeten als 
Ajuntaments participar decididament en fomentar l’estalvi d’aigua 
en les futures actuacions urbanístiques. 
 
L’ordenança ha de tractar com a principals temes: 
 
- Requeriments en l’edificació (sanitaris, instal�lacions, etc.). 
- Piscines particulars. 
- Reg de jardins privats. 
- Tipologia d’espècies vegetals més adequades en nous espais 
enjardinats (públics i privats). 
- Necessitats d’aigua per diverses varietats vegetals en base al 
mètode del balanç hídric. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 

Pressupost estimat: 2.500 € 
Fonts de finançament: AB, ACA i 
DMAiH 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua de Cambrils 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim municipal i de règim local de 
Catalunya 
- Decret legislatiu 2/2003 de la Llei municipal i règim local de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: - 
Indicadors de seguiment: 24 
Programes de finançament:  
 
- ACA. Subvencions per sufragar les despeses derivades de l’adopció d’iniciatives 
relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i amb l’aprofitament de recursos no 
potables. Resolució MAH/3843/2006 de 22 de novembre. 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a L’acció. 
 

 
ACTUACIÓ 3.3.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 3 

Redactar una Ordenança municipal de regulació de la incorporació de 
sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a 
edificis i construccions del municipi. 

Objectiu Estalvi energètic i promoció de les energies renovables. 

Justificació 

 
Es detecta una mínima implantació de les energies renovables en 
el municipi. Cal tenir en compte, a més, que el municipi no té 
elaborat cap pla energètic municipal i no s’apliquen criteris 
d’estalvi energètic en els dissenys dels equipaments.  
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Descripció i 
tasques 

 
Es proposa desenvolupar una ordenança solar que obligui a la 
utilització d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta 
sanitària (ACS) a totes les noves promocions d’habitatges privats i 
públics i/o rehabilitacions i que reguli les possibles bonificacions 
(p.ex. a través de les rebaixes en l’impost d’obres). 
 
L’elaboració de l’ordenança solar hauria de realitzar-se, 
especialment, de forma consensuada amb els interlocutors del 
sector (constructores, promotores, arquitectes...). 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 2.500 € Fonts de finançament: AB i ICAEN 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Model d’Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació 
d’energia solar tèrmica als edificis (www.portal.gasnatural.com)  
- Model d’Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació 
d’energia solar tèrmica als edificis de Palau de Plegamans 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim municipal i de règim local de 
Catalunya 
- Decret legislatiu 2/2003 de la Llei municipal i règim local de Catalunya 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: SP i ICAEN 
Indicadors de seguiment: 26 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions en règim de concurrència competitiva i en règim reglat, en el marc del 
programa d'energies renovables 
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Programa IV Optimització en la gestió dels residus. 

 
ACTUACIÓ 3.4.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 4 

Estructurar les àrees d’aportació de residus municipals amb la presència de 
totes les fraccions (inclosa l’orgànica). 

Objectiu 

 
Millorar els serveis destinats a la recollida selectiva a través del 
desenvolupament d’accions que facilitin la separació per al 
reciclatge dels residus sòlids urbans, principalment domèstics. 
 

Justificació 

 
El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
(PROGREMIC 2007-2012) té com a objectius aconseguir una 
valorització del 75% en la fracció vidre, del 75% en la fracció 
paper i cartró, i del 25% en la fracció envasos. Aquests valors són 
superiors als registrats en el municipi de Breda. La recollida 
selectiva és un bon sistema per a reduir substancialment els 
residus domèstics destinats a l’abocador, de manera que aquests 
puguin ser reciclats i puguin tornar a convertir-se en un recurs. 
L’èxit de la recollida selectiva rau en la voluntat dels ciutadans per 
a fer una separació dels seus residus, però l’Administració ha de 
posar els mitjans i serveis necessaris perquè la seva recollida sigui 
efectiva i per tal de mantenir la bona pràctica adquirida per la 
població. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Cal desenvolupar tot un seguit d’actuacions que apostin per la 
millora del servei que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Breda 
ofereixen. Cal evitar la saturació dels contenidors i potenciar el 
reciclatge, de manera que la població prengui més consciència de 
la seva importància i el practiquin. 
 
Tasques: 
 
- Evitar que hi hagi contenidors aïllats i procurar que en cada àrea 
d’aportació hi hagi, com a mínim, un contenidor de cada tipologia 
(vidre, paper/cartró, envasos, orgànica i rebuig). D’aquesta 
manera, es vol aconseguir facilitar al ciutadà de llençar els seus 
residus, ja que així sempre disposarà de totes les opcions de 
separació en un únic espai. 
- Instal�lar en els contenidors sistemes d’obertura fàcils que 
permetin a la gent gran del municipi poder llençar els seus residus 
amb normalitat i no hagin de deixar les bosses a terra al costat 
dels contenidors. 
- Estudiar la millor ubicació dels contenidors segons els hàbits de la 
població, per tal de trobar la situació idònia per un major ús dels 
contenidors. 
- Envoltar les àrees d’aportació amb uns tancats de fusta de 
manera que els contenidors quedin més recollits, protegits de la 
tramuntana, i estèticament camuflats. Aquests tancats han d’estar 
dissenyats per tal que no dificultin la feina del servei de recollida. 
- Fer un manteniment correcte de les àrees d’aportació, amb 
neteja periòdica de les àrees i dels contenidors, i reposició 
immediata dels contenidors en cas necessari. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
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Pressupost estimat: 10.000€ - 15.000€ 
Fonts de finançament: AB, CCS, DdG i 
DMAiH 

Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i modificacions posteriors (2003 i 
2008). 
- Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya, PROGREMIC 2007- 2012. 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, CCS, DdG 
Indicadors de seguiment: 29 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat local. Ordre 
MAH/276/2006, de 24 de maig.  
- Resolució MAH/3377 per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de 
residus municipals 
- Resolució MAH/3378 per a projectes en matèria de residus que es portin a terme 
amb col�lectius d’inserció laboral 
- Resolució MAH/3380 d’ajuts adreçats als ens locals per a projectes de prevenció de 
residus municipals 
 

 
ACTUACIÓ 3.4.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 PROGRAMA 4 

Augmentar la freqüència de recollida de residus de les àrees d’aportació. 

Objectiu 

 
Mantenir les àrees d’aportació de residus domèstics en condicions 
òptimes de neteja i endreça, per tal de garantir la seguretat viària i 
sanitària, així com facilitar la recollida selectiva a la població. 
 

Justificació 

 
S’ha detectat problemes de col�lapse en algunes de les zones 
d’aportació de residus i en algunes de les fraccions a recollir. 
Aquest fet dificulta la recollida selectiva de residus per part de la 
ciutadania. D’altra banda, representa una molèstia per als vianants 
i una manca de salubritat en ocasions contades. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Per tal d’incrementar la freqüència de recollida de la forma més 
eficient possible i més adaptada a les necessitats reals del 
municipi, s’ha de realitzar un petit estudi que inclogui: 

 
- Treball de camp de totes les àrees d’aportació, durant un 

període de temps concret. 

- Diagnosi de l’estat de les diferents fraccions i de la 
capacitat real dels contenidors. 

- Proposta de freqüència de pas per les diferents fraccions i 
les diferents àrees. 

- Contacte i treball amb l’empresa de recollida i/o amb el 
gestor (consell comarcal i/o municipal). 

- Proposta d’augment de recollida i/o de la tipologia de 
contenidors per al conjunt de les àrees d’aportació. S’hauria 
de recalcular no només la necessitat de freqüència de pas, 
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sinó també la necessitat de contenidors de rebuig, 
potenciant els de recollida selectiva, per tal de poder 
minimitzar residus. 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 3.000 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i modificacions posteriors (2003 i 
2008). 
- Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya, PROGREMIC 2007- 2012. 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: ARC, CCS, AB 
Indicadors de seguiment: 29 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat local. Ordre 
MAH/276/2006, de 24 de maig.  
- Resolució MAH/3377 per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de 
residus municipals 
- Resolució MAH/3378 per a projectes en matèria de residus que es portin a terme 
amb col�lectius d’inserció laboral 
- Resolució MAH/3380 d’ajuts adreçats als ens locals per a projectes de prevenció de 
residus municipals 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA, 
EFICIENT AMBIENTALMENT I QUE DINAMITZI EL TEIXIT ECONÒMIC 

EXISTENT AL TERRITORI 

Programes Descripció 

Programa I 
Potenciació d’un sector econòmic industrial respectuós amb el 
medi ambient. 

Programa II Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió. 

Programa III 
Impuls d’un sector turístic de qualitat fomentat en el patrimoni 
natural, històric, arquitectònic i cultural del municipi. 

Programa IV 
Suport a la creació de noves empreses i foment de la cultura 
emprenedora. 

Programa V Foment de les polítiques actives d’autoocupació. 

Programa VI Dinamització del comerç local. 
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Programa I 
Potenciació d’un sector econòmic industrial respectuós 

amb el medi ambient. 

 
ACTUACIÓ 4.1.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 1 

Promoció de sistemes de gestió ambiental al polígon industrial. 

Objectiu 

 
Harmonitzar la relació entre l’activitat industrial i el medi ambient, 
mitjançant sistemes de planificació i gestió ambiental de l’empresa. 
 

Justificació 

 
És important que en un municipi hi hagi una bona interrelació 
entre l’àmbit econòmic, social i ambiental, per això és interessant 
realitzar un diagnòstic inicial als polígons industrials de Breda que 
ens permetin conèixer els diagrames de fluxos ambientals 
existents. Aquesta visió donarà peu al desenvolupament de 
sistemes de gestió ambiental integrats amb l’establiment de 
serveis ambientals col�lectius.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Els sistemes de gestió ambiental més coneguts són el Reglament 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) de la UE i la norma 
internacional ISO 14001, ambdós relacionats. 
 
Les empreses certificades amb la ISO 14001 que vulguin adherir-
se a l’EMAS hauran tenir les següents consideracions: anàlisi 
ambiental, informar al públic, fer participar als treballadors, 
complir amb la legislació ambiental i millorar el comportament 
ambiental de l’empresa. 
 
Els avantatges d’implantar un sistema de gestió ambiental EMAS 
són l’estalvi de costos a mig/llarg termini, la millora de la imatge 
de l’empresa amb el logotip, millora de la relació amb 
l’Administració ambiental, augment de la motivació i sensibilització 
dels treballadors i exempció dels controls periòdics dels annexos I i 
II.1 de la Llei 3/1998. 
 
Des de l'Ajuntament s’ha de promoure la creació d’associacions 
representatives de les empreses que es localitzen al polígon, per 
tal de millorar la coordinació entre els diferents establiments i 
planificar en conjunt les actuacions ambientals per la gestió de les 
activitats. 
 
A més a més, seria adequat dur a terme campanyes de 
sensibilització per als treballadors i representants de les empreses, 
encara que aquest pas ja forma part de la implantació del 
Reglament EMAS. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 

Pressupost estimat: 5.000 € 
Fonts de finançament: DMAiH, DdG i 
AB 

Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, DMAiH i SP 
Indicadors de seguiment: 17 
Programes de finançament:  
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- Ajuts per implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental. Resolució MAH/ 
1081/2008, de 27 de març. 
- Ajuts per implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental ISO 14001 i EMAS. 
- Subvencions a les empreses inscrites en el registre europeu de gestió i auditoria 
ambiental (EMAS) i a les que disposin de l'etiqueta ecològica europea i/o el distintiu 
de garantia de qualitat 
- Programa del Pla a l’Acció. Diputació de Girona 
 

 
ACTUACIÓ 4.1.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 1 

Assessorament per a la introducció de processos de qualitat ambiental a les 
activitats econòmiques. 

Objectiu 

 
Promoure els processos de qualitat ambiental a les indústries en 
benefici del medi ambient i de la societat en general. 
 

Justificació 

 
Els processos de qualitat ambiental, també coneguts com Millors 
Tècniques Disponibles (MTD) són aquelles alternatives que ajuden 
a una empresa a produir eficientment un producte sense malmetre 
el medi ambient i amb la major rendibilitat econòmica i, dels 
recursos naturals, possible. 
 
D’acord amb la llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral 
de l'administració ambiental, les MTD han de servir entre d'altres 
consideracions, com a referència a l'hora de fixar els límits 
d'emissió permesos a les activitats. 
 

Descripció i 
tasques 

 
L’Ajuntament, amb l’ajut d’institucions públiques i privades, ha 
d’informar i assessorar a les activitats econòmiques del municipi en 
relació a la problemàtica ambiental que comporten i, els 
mecanisme alternatius per aconseguir minimitzar aquest impacte, 
així com els beneficis econòmics que repercutiria l’adopció 
empresarial de les problemàtiques ambientals. 
 
D’altra banda, també s’oferiria informació i acompanyament tècnic 
per a l’obtenció d’ajudes i subvencions per a la implantació de 
processos de qualitat ambiental.  
 
En segon lloc, també es podria facilitar la informació de l’oferta 
local d’empreses de serveis ambientals en l’àmbit de consultories. 
Aquest servei es podria dividir en dues parts, una prèvia informació 
a la pàgina web de l’Ajuntament i, que els interessats poguessin 
tenir accés a un assessorament personalitzat. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 

Pressupost estimat: 5.000 € 
Fonts de finançament: UE, DMAiH, 
DdG, ICF, AB i SP 

Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: SP 
Indicadors de seguiment: 17 
Programes de finançament:  
 
- El Programa LIFE+ de la Unión Europea 2007-2013. Línia LIFE+ Política y 
Gobernanza Medioambientales. 
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- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Oficina d'Informació Ambiental. 
Deduccions per inversions amb objectius de millora ambiental. 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- Institut Català de Finances. Línia de préstecs per a millores mediambientals a les 
empreses. 
 

 
ACTUACIÓ 4.1.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 1 

Promoció de la certificació de qualitat ambiental a les activitats 
econòmiques. 

Objectiu 
 
Impulsar l’acreditació dels productes de les activitats econòmiques. 
 

Justificació 

 
La certificació de Garantia de Qualitat Ambiental ve donada per 
una ecoetiqueta pels productes o serveis que ofereix una empresa. 
Les ecoetiquetes són un sistema voluntari de qualificació ambiental 
que certifiquen de forma oficial que certs productes o serveis tenen 
una menor afecció sobre el medi ambient. En el cas de Breda 
s’hauria d’impulsar la qualitat ambiental de les empreses des d’un 
bon començament. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es contemplen dos tipus de mesures: 
 
D’una banda, es pot oferir des de l’Ajuntament, amb la 
col�laboració d’altres institucions i agents econòmics i socials, 
informació sobre la utilitat dels certificats de qualitat ambiental; 
així com també assessorament sobre el procediment per a obtenir-
los i programes públics de cofinançament. 
 
En el marc d’aquesta mesura es poden celebrar a més a més 
jornades i sessions periòdiques d’informació a les empreses de 
Breda.  
 
Seria interessant també confeccionar una base de dades 
d’empreses de serveis de consultoria de certificació ambiental que 
es difondrà per mitjà d’una pàgina web especialitzada en 
continguts dirigits a les empreses. 
 
L’Ajuntament hauria de tenir en consideració aquest aspecte i 
establir una norma municipal per la qual es tindrà en compte el 
criteri de certificació ambiental en les compres públiques, 
licitacions i serveis.  
 
A més, per incentivar als empresaris a sol�licitar el certificat de 
qualitat ambiental (ISO 14001 internacional, l’Ecoetiqueta europea 
o el distintiu del Departament de Medi Ambient i Habitatge), pot 
promocionar el mercat de serveis de qualitat ambiental, reduir els 
costos de la certificació, etc. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 5.000 € Fonts de finançament: AB i SP 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
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Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DMAiH, AB i SP 
Indicadors de seguiment: 17 
Programes de finançament:  
 
- Ajuts per implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental ISO 14001 i EMAS. 
- Subvencions a les empreses inscrites en el registre europeu de gestió i auditoria 
ambiental (EMAS) i a les que disposin de l'etiqueta ecològica europea i/o el distintiu 
de garantia de qualitat. 
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Programa II Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió. 

 
ACTUACIÓ 4.2.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 2 

Millora de la gestió dels espais agrícoles i integració de les construccions 
ramaderes. 

Objectiu 

 
Millora del paisatge agrícola i de les seves construccions i 
instal�lacions. 
 

Justificació 

 
El paisatge agrícola esdevé per extensió el paisatge més 
representatiu del sòl no urbanitzable del municipi. Presenta a nivell 
global una gran qualitat estètica però a l’hora també hi ha diverses 
construccions que suposen severs impactes visuals. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es tractaria de promoure mitjançant la convocatòria dels diversos 
propietaris del sòl agrícola les condicions mínimes per tal d’integrar 
a l’entorn les construccions i instal�lacions dissonant i que suposen 
un greu impacte sobre l’entorn. 
 
En aquest sentit les tasques a realitzar són:  
 
- Elaborar un inventari i diagnosi d’aquelles construccions en sòl no 
urbanitzable que suposen un greu impacte sobre el paisatge 
 - Valorar l’impacte en relació a uns paràmetres prèviament 
definits (cromatisme, volum, conca visual, etc.) 
- Jerarquitzar en funció de l’impacte les diverses construccions  
- Elaborar un Pla d’actuació que inclogui les mesures que cal 
aplicar a cada construcció, el seu cost executiu i el termini 
d’implantació, els recursos econòmics i les fonts possibles de 
finançament 
- Redactar una guia o model de com han de ser les noves  
construccions agrícoles i ramaderes. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 39.000 € Fonts de finançament: AB i SP 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Guia d’integració paisatgística de construccions agràries, DPTOP – Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge, 2010 
 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: DAR, DGAP i 
DPTOP 

Indicadors de seguiment: -  
Programes de finançament: - 
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ACTUACIÓ 4.2.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 2 

Campanya per a la promoció de les bones pràctiques agrícoles i ramaderes. 

Objectiu 

 
Practicar una agricultura i una ramaderia respectuoses amb el 
medi ambient, reduint i prevenint la contaminació procedent de 
fonts ramaderes i agrícoles. 
 

Justificació 

 
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural disposa del 
Codi de Bones Pràctiques Agràries i Ramaderes. Les bases d’aquest 
codi es troben en els acords assignats per la Política Agrària 
Comunitària, per una correcta gestió agrícola i ramadera. 
 
Aquest codi consta d’un seguit de normes que vetllen per la 
conservació i la millora del medi ambient a través de l’activitat 
agrícola i ramadera. El codi té cura de la conservació del sòl, la 
utilització òptima dels recursos naturals, la conservació de la 
biodiversitat, la prevenció d’incendis i la gestió dels residus 
ramaders. 
 
Una altra eina creada amb l’objectiu de reduir i prevenir aquesta 
contaminació d’origen ramader és el Pla de prevenció i correcció de 
la contaminació per nitrats, elaborat pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).  
 

Descripció i 
tasques 

 
Així doncs, és necessari fomentar la pràctica correcta de l’activitat 
agrícola i ramadera que basa el Codi de Bones Pràctiques i els 
objectius marcats al Pla de prevenció i correcció de la contaminació 
per nitrats. 
 
Tasques:  
 
- Difondre el Codi de Bones Pràctiques Agrícoles i Ramaderes i el 
Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats entre la 
població.  
 
Pot fer-se a través de: 
 
- Elaborar i dissenyar fulletons informatius amb aquesta informació 
i fer-la arribar als agricultors i els ramaders. 
- Convocar als agricultors i ramaders del municipi a xerrades 
informatives impartides per tècnics del Consell Comarcal de la 
Selva i de la mateixa Generalitat de Catalunya. 
- Realitzar un programa de visites als ramaders a les seves 
explotacions per informar-los dels objectius del Pla de prevenció i 
correcció de la contaminació per nitrats. 
- Sol�licitar el servei d’assessorament que ofereix l’Unió de 
Pagesos. 
 

Termini d’execució: Mitjà Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 3.000 € Fonts de finançament: DAR 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Reial Decret 261/1996 de 16 de febrer, que transposa la directiva comunitària 
91/676/CCE. 
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- Ordre de 22 d’octubre de 1998, del codi de bones pràctiques agràries en relació 
amb el nitrogen. 
- Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de 
prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 
- Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, 
reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1993, de 27 
de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions 
ramaderes. 
 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: AB, CCS, DAR i 
agricultors i ramaders de Breda 

Indicadors de seguiment: 30 
Programes de finançament:  
 
- Ajuts a la gestió sostenible de la fertilització; del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. 
- Foment de l’assistència tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions 
ramaderes; del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 
- Ajuts a les pràctiques agroambientals (nous compromisos); del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 
 

 
ACTUACIÓ 4.2.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 2 

Campanya per al foment del cooperativisme en l’àmbit agrícola i ramader. 

Objectiu 

 
Potenciar els sectors agrícola i ramader, desenvolupant al creació 
de cooperatives de productors. 
 

Justificació 

 
Per tal de recuperar i potenciar els sectors agrícola i ramader del 
municipi, fent que aquest col�lectiu se senti més recolzat, cal 
fomentar des del propi ajuntament la creació de cooperatives de 
productors. 
 

Descripció i 
tasques 

 
El moviment cooperatiu va néixer a Europa coincidint amb els inicis 
de la primera revolució industrial i durant el segle XX es va 
desenvolupar a tot el món. Actualment les cooperatives són 
presents a pràcticament tots els països i operen en la major part 
d’activitats econòmiques. 
Els últims anys s’ha posat de manifest la importància del model 
cooperatiu per aconseguir una millor redistribució de recursos i 
prestar amb més eficàcia els serveis de naturalesa social. La 
cooperativa esdevé una figura clau en la consolidació del concepte 
d’empresa competitiva perquè potencia el capital humà al temps 
que incorpora la responsabilitat social a la seva estructura. 
Caldria doncs desenvolupar una campanya per al foment del 
cooperativisme, operant des de l’ajuntament, desenvolupant les 
següents tasques: 
 
- Contacte amb els diferents agricultors, ramaders i pagesos del 
municipi.  
- Contacte i assessorament per part de l’ajuntament amb la FCAC 
(Federació de Cooperatives Agrícoles Catalanes). Aquest servei 
d’assistència, que es presta de forma gratuïta, es refereix tant a 
accions relatives a l’àmbit agrari com a desenvolupament rural, 
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medi ambient o internacionalització. També s’assessora, sense cost 
afegit, en qüestions genèriques relatives a l’àmbit empresarial i 
sobre la convocatòria d’ajuts de les administracions públiques al 
finançament d’inversions i activitats.  
- Jornada informativa oberta als productors.  
- Cessió d’un espai de trobada des de l’ajuntament per a la creació 
de noves cooperatives. 
- En el cas de la demostració d’interès, cofinançament dels cursos 
oferts per la FCAC, presencials i on-line. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 10.000 € Fonts de finançament: AB, DP 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, FCAC, SP 
Indicadors de seguiment: 17, 18 i 21 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions per a la promoció, difusió i investigació de l'economia cooperativa 
(Departament de Treball).  
 

 
ACTUACIÓ 4.2.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 2 

Promoció de l’agricultura i ramaderia ecològica i/o integrada. 

Objectiu 

 
Obtenir un producte agrari comercial respectuós amb el medi 
ambient. 
 

Justificació 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) està 
regulat pel Reglament europeu (CEE) 2092/91. El CCPAE és 
l’organisme públic que controla i certifica els productes agraris i 
alimentaris ecològics de Catalunya. Mitjançant un distintiu de 
Qualitat es certifica un sistema de producció ecològica respectuosa 
amb el medi ambient i un producte de qualitat. 
 
D’altra banda, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de la 
Producció Integrada garanteixen que els productes etiquetats amb 
el distintiu de Producció Integrada (imatge de la marieta) 
compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, que 
regula un sistema de producció d’aliments de qualitat mitjançant 
mètodes respectuosos amb el medi ambient i la salut humana. 
 
A Breda no s’ha detectat cap eina de foment per potenciar aquests 
sistemes de producció ni adquirir el distintiu de Qualitat. De fet, 
segons la Guia Directori d’inscrits al Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica, a Breda només hi ha un productor agrícola que 
segueixi aquests criteris. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es creu interessant informar als propietaris i promocionar aquestes 
pràctiques des de l’ajuntament, per afavorir la preservació del 
medi ambient i els recursos naturals, alhora que es crea un 
producte de qualitat i competitiu en el mercat. 
 
La difusió de la informació sobre els sistemes de producció 
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ecològica i integrada es podria realitzar a través de la pàgina web 
de l’ajuntament, de tríptics o bé xerrades i jornades. 
 
Per més informació es poden adreçar a les oficines comarcals del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya o bé, consultar les pàgines web 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 5.000 € Fonts de finançament: DAR, AB, SP 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DAR i AB 
Indicadors de seguiment: 17 i 18 
Programes de finançament:  
 
- Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts per la producció 
integrada i agricultura ecològica 
- Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts pel foment de la 
ramaderia ecològica 
 

 
ACTUACIÓ 4.2.5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 2 

Recollida d’aigües pluvials per a l’abastament de les masies que alhora 
funcionen com a punts d’aigua en la prevenció d’incendis. 

Objectiu 
 
Optimitzar l’aprofitament de l’aigua de pluja per diferents usos. 
  

Justificació 

 
El municipi presenta un risc elevat d’incendis forestals i té elaborat 
el Pla de Prevenció d’Incendis. La zonificació del municipi pel que fa 
a combustibilitat i inflamabilitat posa de manifest que les principals 
àrees de risc es localitzen en els sectors de Santa Anna, el barri de 
la Cooperativa, als boscos del Repiaix i a la zona dels Terrossos, 
coincidint amb les principals zones forestals del municipi. No 
disposa ni de parc de bombers propi ni d’Associacions de defensa 
forestal, tanmateix compta amb la presència d’aquestes dotacions 
en municipis veïns. Tampoc compta amb franges de protecció ni 
camins que compleixin els requisits de pistes forestals. La meitat 
occidental del terme municipal s’inclou dins del Perímetre de 
Protecció Prioritària del Montseny i disposa de Pla d’Actuació 
Municipal de l’INFOCAT. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Aquesta iniciativa consisteix en la instal�lació de dipòsits d’aigües 
pluvials amb un sistema de cloració per a l’abastament de masies 
amb problemes de subministrament d’aigua. Al mateix temps 
aquests dipòsits es constitueixen en punts d’aigua per a la 
prevenció d’incendis quan la situació ho requereixi. En aquest cas 
es proposa valorar els resultats que se’n deriven d’aquesta 
experiència i en el cas que es consideri satisfactòria es podria fer 
extensible a tot el territori. 
 
Per a la seva implantació es proposa:  
 
- A partir de l’inventari de masies i masos, seleccionar aquelles que 
per facilitat d’accés i situació estratègica s’hi podria construir un 
dipòsit d’aigua 



Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 100

 
- Elaborar un projecte executiu que contempli la construcció de 
punts d’aigua i d’hidrants en els masos seleccionats 
 
- Tramitar el projecte i adjuntar els informes de les administracions 
implicades per projectes constructius en sòl no urbanitzable 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 6.500 € Fonts de finançament: AB, SP i DdG 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’Urbanisme de Catalunya 
 

Nivell d’abast: Local  
Sectors involucrats: DMAiH, PNM, CU i 
ADF 

Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local.  
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
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Programa III 
Impuls d’un sector turístic de qualitat fomentat en el 
patrimoni natural, històric, arquitectònic i cultural del 

municipi. 
 

ACTUACIÓ 4.3.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 3 

Redactar un Pla Director de foment de l’activitat turística basat en els valors 
patrimonials del municipi. 

Objectiu 
 
Fomentar els valor patrimonials del municipi com a atractiu turístic. 
 

Justificació 

 
En el municipi existeix un elevat nombre d’elements patrimonials 
amb un elevat valor cultural, històric i de retruc amb un potencial 
didàctic i turístic. També disposa de diversos indrets amb elements 
i paratges amb un important valor estètic, natural, ecològic i /o 
social. Per altra banda, Breda no ha dibuixat cap estratègia de 
foment de l’activitat turística basada en la difusió i promoció dels 
valors naturals i patrimonials del municipi. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa l’elaboració d’un Pla Director de foment de l’activitat 
turística basat en els valors patrimonials del municipi, que delimiti 
les directrius i estratègies amb l’objectiu de fomentar una activitat 
turística sostenible. Aquest Pla de contemplar:   
 
- Caracterització i selecció dels elements naturals, patrimonials i 
culturals més rellevants del municipi 
- Difondre i promocionar els valors naturals i patrimonials del 
municipi.  
- Potenciar paquets turístics que combinin l’allotjament i la 
restauració amb activitats diverses i adequades als diferents perfils 
de turistes (escolar, gent gran, esportistes). 
- Promoure activitats conjuntes amb els municipis veïns. ’Aigua. 
- Prospectar les possibilitats, actuals i potencials, de turisme 
cultural vinculat a escenificacions, gastronomia, fires, danses 
tradicionals, etc. 
- Incentivar i donar suport a les iniciatives privades amb l’objectiu 
de fomentar una nova oferta en productes, paquets turístics o 
allotjament. 
- Implicar a totes les entitats públiques i privades que tenen per 
objectiu la promoció del turisme en el territori. 
 
Com a Pla estratègic, les fases que ha de contemplar són:  
 
- Anàlisi i diagnosi de la situació actual del sector turístic del 
municipi i dels elements patrimonials 
- Caracterització i diagnosi de la potencialitat turística dels 
elements patrimonials 
- Pla d’actuacions i valoració econòmica de les estratègies de 
foment de l’activitat turística 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 28.000 € Fonts de finançament: AB i DdG 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla de dinamització turística de les Terres de l'Ebre 
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Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local  Sectors involucrats: SP 
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 35 
Programes de finançament:  
 
- Del Pla a l’acció. Diputació de Girona 
 

 
 ACTUACIÓ 4.3.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 3 

Campanya de promoció turística fomentada en el patrimoni natural, històric, 
arquitectònic i cultural del municipi. 

Objectiu 

 
Donar a conèixer l’oferta turística del municipi per tal d’incentivar i 
consolidar la seva activitat. 
 

Justificació 

 
El municipi de Breda disposa de diversos atractius turístics, a més 
també d’una oferta interessant, i malgrat aquesta riquesa molta 
població de la comarca i d’arreu de Catalunya desconeix 
l’existència dels elements turístics del municipi. 
 
Cal destacar que els valors naturals del sector septentrional del 
municipi són reconeguts mitjançant la seva inclusió dins del Parc 
Natural del Montseny.  
 
Així doncs és un valor que, entre d’altres valors patrimonials del 
municipi, cal promocionar de forma important. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Breda compte amb la presència de diversos elements de gran 
interès turístic. Tanmateix, existeix una manca de difusió d’aquests 
atractius turístics. Per aquest motiu és important impulsar la 
propaganda de la riquesa patrimonial per tal de promoure i 
consolidar l’activitat turística. 
 
Entre les tasques que caldria desenvolupar: 
 
- Editar materials sobre els atractius turístics de la vila i informar, 
a través de fulletons informatius i propaganda a la premsa, de 
l’oferta turística i els elements d’interès turístic, sobretot focalitzant 
l’atenció en la promoció del Parc Natural del Montseny com a 
atractiu turístic del municipi. 
 
- Difondre l’oferta turística del municipi mitjançant un portal 
d’Internet propi. 
 
- Participació a Fires de turisme, com FITUR, Destination Nature, 
SITC, Girona Viva, etc.  
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 8.000 Fonts de finançament: AB, DIUE 
Experiències modèliques i manuals:  
 
Consorci Ripollès Desenvolupament 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DIUE 
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Indicadors de seguiment: 16, 18 i 35 
Programes de finançament: - 

 
ACTUACIÓ 4.3.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 3 

Crear una Fira de la terrissa. 

Objectiu 
 
Crear, impulsar i promocionar una Fira anual de la terrissa a Breda. 
 

Justificació 

 
A principis del segle XIII, es començà a motllurar el fang i en el 
segle XVIII els ollers ja tenien la seva confraria i es fundà el Gremi 
de Terrissers de Breda. La tradició artesana s'ha conservat fins 
avui i les famílies terrissaires s'han anat succeint de pares a fills, 
amb un producte variat, utilitari i decoratiu. 
L'activitat terrissaire de Breda està documentada ja a finals del 
segle XVI, encara que sembla que podria haver-se iniciat molt 
abans, concretament als inicis del segle XV. La fama de l'activitat 
terrissaire de Breda s'ha estès per tota Catalunya i, fins i tot, 
durant el segle XVIII la terrissa es va arribar a exportar al 
continent americà. 
 

Descripció i 
tasques 

 
El treball de la terrissa és una de les qualitats més destacables i 
característiques del municipi de Breda, representant un sector 
important d’ocupació en la població, i conferint un caràcter especial 
a la vila. Amb la intenció de desenvolupar i difondre aquesta 
artesania, oferint un producte turístic de qualitat al municipi, 
caldria crear una fira de la terrissa, arribant a ser un referent a la 
comarca. 

Treballant conjuntament amb el gremi de terrissaires del municipi, 
impulsar i recolzar el desenvolupament d’una Fira de la Terrissa i la 
ceràmica que contemplés: 

- Exposició i venda de terrissa tradicional. 

- Demostracions en directe de la ceràmica feta amb torn. 

- Tallers de ceràmica per als més petits. 

Caldria tenir molt present la difusió de la Fira, ja que és clau per al 
seu èxit.  

D’altra banda, caldria implicar el Museu Josep Aragay, ja que ell va 
ser l'impulsor de la ceràmica artística a la vila i va participar de 
manera molt activa en el moviment Noucentista. 

Aquest projecte s’hauria d’impulsar en un inici des de l’ajuntament, 
oferint recolzament als gremis i associacions municipals i fent-se 
càrrec de la difusió, per tal de poder anar traspassant la gestió als 
propis terrissaires en següents edicions.  

Termini d’execució: Llarg Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 40.000 € Fonts de finançament: AB, SP, DIUE. 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Fira de la Terrissa de La Galera, Fira de la Terrissa de Quart, Fira de la Ceràmica i la 
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Terrissa d’Argentona   
 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: Gremi de 
Terrissers, Museu Josep Aragay, CCS, AC, 
ATS, SP i DdG 

Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  

- Subvencions per a la dinamització de l'artesania catalana. Participació a fires. 
- Incentius en l'àmbit firal de Catalunya: Accions de promoció firals (Departament 
d'Innovació, Universitats i Empresa). 
 

 
ACTUACIÓ 4.3.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 3 

Impulsar i potenciar la creació de places d’allotjament turístic 

Objectiu 

 
Crear places d’allotjament turístic en diverses modalitats per 
potenciar la vila com a destí turístic. 
 

Justificació 

 
Tot i l’important nombre de visitants el municipi, Breda disposa de 
poques places d’allotjament turístic. Per tant potenciar l’activitat 
turística fomentant la creació d’un hostal, hotel o de turisme rural 
és convenient perquè generarà dinamisme a l’economia local, a 
més de millorar l’oferta turística.  
 

Descripció i 
tasques 

 
L’ajuntament ha de promoure i facilitar les iniciatives de creació de 
nous establiments turístics, ja siguin hotelers o de turisme rural. 
En el cas d’establiments hotelers la redacció del nou Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ofereix la possibilitat per 
determinar aquells edificis susceptibles d’albergar aquest ús i des 
de l’ajuntament caldria facilitar les iniciatives privades per 
incentivar fiscalment aquest ús. En el cas del turisme rural, i 
segons la Llei 13/2002 d’establiments de turisme rural, que fixa 
tres modalitats (masia, casa de pagès i casa de poble), caldria que 
l’ajuntament promocioni aquesta possibilitat i  assessori als 
propietaris privats sobre aquestes modalitats.  
 
Les tasques per promoure places d’allotjament turístic són:  
 
- Instar a l’equip redactor del POUM de la necessitat de crear un 
hotel o hostal al municipi i per tant analitzar i avaluar l’estratègia 
urbanística més adient 
- Crear una base de dades de les masies i cases de pagès 
susceptibles de convertir-se en allotjament turístic 
- Facilitar la incorporació de nous establiments adreçats al turisme 
informant, als interessats, sobre els ajuts i les autoritzacions 
necessàries per l’adaptació dels edificis 
- Difondre i editar propaganda sobre les facilitats, possibilitats de 
crear allotjaments turístics     
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 2.000 € Fonts de finançament: AB, DIUEC  
Experiències modèliques i manuals: - 
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Normativa vinculant:  
 
Llei d’Urbanisme de Catalunya i Llei Llei 13/2002 d’establiments de turisme rural de 
Catalunya 
 
 Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DGQA  
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 35 
Programes de finançament:  
 
- Concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic del DIUEC 
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Programa IV 
Suport a la creació de noves empreses i foment de la 

cultura emprenedora. 

 
ACTUACIÓ 4.4.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 4 

Campanya de sensibilització de la cultura emprenedora i dels joves 
emprenedors. 

Objectiu Fomentar la cultura emprenedora als  joves. 

Justificació 

 
L’Ajuntament no disposa de recursos de suport i assessorament al 
teixit empresarial i per tant no hi ha projectes de desenvolupament 
local adreçats al suport i assessorament als empresaris, joves 
emprenedors, etc.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Aquesta actuació proposa donar continuïtat, promocionar i difondre 
la cultura emprenedora per mitjà de diverses actuacions:  
 
- Seminaris de sensibilització. 
- Tallers de formació. 
- Mòdul formatiu sobre la creació d’empreses. 
- Jornades de sensibilització sobre la creació d’empreses.  
- Sensibilització a les institucions públiques. 
- Difusió i màrqueting per estimular la creació d’empreses. 
- Sessions de treball amb entitats empresarials, de comerciants i 
sindicats. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 5.500 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: S, SOC, DT i CCS 
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament:  
 
- Ordre TRE/371/2010 per la qual s’estableixen les bases de concessió de subvenció 
del Programa de qualificació professional inicial i s’obre la convocatòria per al curs 
acadèmic 2010-2011. 
 

 
ACTUACIÓ 4.4.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 4 

Creació d’un viver d’empreses. 

Objectiu 

 
Recolzar, assessorar i cedir espais a baix preu per a les noves 
activitats empresarials. 
 

Justificació 

 
L’Ajuntament no disposa de recursos de suport i assessorament al 
teixit empresarial. No hi ha projectes de desenvolupament local 
adreçats al suport i assessorament dels empresaris, joves 
emprenedors, etc.  
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Descripció i 
tasques 

 
Per tal de dinamitzar l’activitat empresarial i millorar l’accés a 
l’ocupació en el territori, es proposa impulsar un viver d’empreses 
des de l’Ajuntament de Breda. 
  
Els serveis que s’oferiran des del viver d’empreses seran entre 
d’altres:  

- Suport en l’elaboració del Pla d’Empresa com a document de 
treball previ a la posada en marxa de l’activitat. 

- Assessorament global (jurídic, organitzatiu, financer, sobre el 
producte o servei). 

- Cessió de locals i de serveis comuns (sala de reunions, telèfon, 
fax, adreça electrònica, domiciliació d’empreses, servei de neteja 
comú, servei de suport administratiu,...).  

- Assistència tècnica de l’evolució del projecte.  

- Establir les bases per assegurar el desenvolupament i la 
continuïtat de l’empresa tant a dins com a fora del Viver 
d'Empreses.  

- Obtenció de finançament preferencial per al projecte. 

- Organització de seminaris o jornades formatives. 

 
Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 

Pressupost estimat: 60.000 €/any 
Fonts de finançament: DIUE, UE 
(FEDER) 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Viver d’empreses de l’ajuntament de l’Escala 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB 
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament:  
 
- Xarxa Connect-EU. Suport a entitats que participen en grups de treball per al 
foment de l’R+D col�laboratiu a Europa. 
- Sistemes territorials d'innovació. Ajut per fomentar l’activitat dels agents i els 
projectes d'innovació al territori així com les accions de canvi estratègic per reforçar 
aquells clústers més afectats pel procés de transformació industrial. 
 

 
ACTUACIÓ 4.4.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 4 

Pla d’igualtat d’oportunitats. 

Objectiu Facilitar el principi d'igualtat social de gènere. 

Justificació 

 
La població activa del municipi està dominada pel sector masculí. 
Mentre que aquest representa un 63% del total de la població, el 
sector femení ve representat per un 37%. Concretament, presenta 
un perfil d’aturat majoritàriament masculí, de mitjana edat, de 
baix nivell formatiu i del sector serveis. Així doncs, cal proposar 
mesures que fomentin una encara major partitat entre sexes en el 
mercat laboral, treballant sobretot la integració de la vida familiar 
amb la vida laboral. 
 



Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 108

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa l’aprovació d’un Pla d’igualtat d’oportunitats de gènere, 
que inclogui un seguit de mesures adreçades a fomentar la igualtat 
entre homes i dones.  
 
Les principals mesures a desenvolupar dins el Pla d’igualtat 
d’oportunitats: 
 
- Impulsar el Fòrum per la igualtat de gènere (xerrades, seminaris, 
campanyes).  
- Realització de cursos de formació ocupacional específics. 
- Consensuar un pacte amb tots els agents econòmics i socials del 
municipi per millorar l’ocupació i les condicions laborals de les 
dones. 
- Afavorir la inserció professional de les dones en situació de 
precarietat, sense experiència laboral o que vulguin treballar 
després d’un llarg període d’inactivitat.  
- Fomentar l’autoocupació i la cultura emprenedora de les dones. 
- Fomentar a les empreses la formació permanent per tal que les 
dones accedeixin a llocs de treball de més qualificació i 
responsabilitat.  
- Informar al teixit empresarial sobre les mesures possibles per 
potenciar les condicions laborals que ajudin a harmonitzar la vida 
personal i laboral. 
- Realitzar una campanya per eradicar l’assetjament sexual. 
- Implantar els criteris anteriors a l’administració local. 
- Realitzar un seminari per a tècnics i polítics municipals, així com 
per associacions, sobre la igualtat d’oportunitats i la violència de 
gènere. 
- Protocol d’atenció a les víctimes de maltractaments als centres 
sanitaris. 
 
Finalment també es proposa que des de l’ajuntament s’estableixi 
una comunicació entre l’ajuntament i les empreses del municipi 
sobre les subvencions per a la redacció de Plans d’igualtat 
d’oportunitats a les empreses.    
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 12.000 €/any Fonts de finançament: AB i DT 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla d’igualtat d'oportunitats de Mataró (http://www.mataro.org) 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DASC i SOC 
Indicadors de seguiment: 16 i 18 
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Programes de finançament:  
 
- Ordre TRE/509 per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts 
i subvencions als programes d'igualtat d'oportunitats en el treball: programes laborals 
per a la diversitat. 
- Ordre TRE/121/2010 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades a l’establiment d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones en l’àmbit de les relacions laborals a Catalunya 
- Ordre TRE/116/2010, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades a la promoció de la figura de l'agent d'igualtat d'oportunitats 
entre les dones i els homes a les empreses de 100 o més persones treballadores 
- Resolució ASC/190/2010, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases per a la 
concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de 
l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, i es fa 
pública la convocatòria per a l'any 2010. 
 

 
ACTUACIÓ 4.4.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 4 

Difondre i potenciar els serveis de promoció econòmica i de formació 
empresarial del Consell Comarcal de la Selva. 

Objectiu 

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

Justificació 

 
Breda no disposa de cap un servei específic d’orientació i inserció 
laboral per a persones aturades o que desitgin reorientar la seva 
professió, i recentment, degut a la crisi econòmica actual, s’ha 
experimentat una disminució de l’índex d’autoocupació del 
municipi, una reducció del nombre d’empreses existents i un 
augment del nombre d’aturats. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Des de l’Àrea de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal de 
la Selva s’ofereixen els següents serveis: 
 
- Portal empresarial de la Selva 

1. Servei de Creació d’Empreses 
2. Servei de Formació a mida per a les Empreses  
3. Un Punt d’Innovació CIDEM  

- Formació de la Selva 
- Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació:  

1. Informació sobre cursos de formació ocupacional 
2. Borsa de Treball 
3. Com buscar feina? 
4. Adreces d’interès 

 
L’acció per proveir o millorar les prestacions de promoció 
econòmica i de formació empresarial del Consell Comarcal de la 
Selva consisteixen en: 
 
En atenció laboral: 
 
a) Aconseguir millorar la proximitat i adequació de l’Àrea de 
Dinamització Econòmica al municipi de Breda. 
 
En promoció econòmica: 
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b) Reforçar el suport per a projectes de dinamització econòmica i 
empresarial: suport en assessorament, sol�licitud, gestió i 
desenvolupament de projectes, foment de la competitivitat, 
l’ocupació de qualitat, la conciliació laboral-familiar, etc. 
 
En divulgació dels serveis: 
c) Portar a terme una campanya de divulgació que permeti donar a 
conèixer les prestacions existents en matèria de promoció 
econòmica i laboral. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 500 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CCS, DT i SOC 
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament: - 

 
ACTUACIÓ 4.4.5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 4 

Foment de la responsabilitat social corporativa a les empreses. 

Objectiu Impulsar la responsabilitat social a l’empresa. 

Justificació 

 
Podem definir la responsabilitat social a les empreses com la 
integració voluntària per part de les empreses de les preocupacions 
socials i mediambientals en el conjunt de les seves operacions 
comercials, productives i en les seves relacions amb els seus 
interlocutors: els treballadors, els accionistes, els inversors, els 
consumidors, les autoritats públiques i les ONG.  
 
A l'àmbit de la responsabilitat social corporativa les empreses 
poden dur a terme moltes actuacions, des de l'elaboració de codis 
de conducta interns, fins a mesures per afavorir la conciliació de la 
vida familiar i laboral dels treballadors del centre o la formació 
sobre els aspectes mediambientals relacionats amb la fabricació de 
productes de l'empresa.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Des de l’Ajuntament de Breda i conjuntament amb les diferents 
associacions empresarials es proposa promoure la implantació de 
la responsabilitat social a les empreses i/o associacions d’empreses 
del territori. 
 

Termini d’execució: Llarg Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 1.500 € Fonts de finançament: DMAiH, AB, SP 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Guia d'impuls de la responsabilitat social empresarial del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 2007 
 
Normativa vinculant:  
 
- Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel que s'aprova el  Reglament de l' Impost 
sobre Societats 
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: UIES, DT i FN 
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Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament:  
 
- Deduccions per inversions amb objectius de millora ambiental del DMAiH 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció. 
 

 
ACTUACIÓ 4.4.6 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 4 

Creació d’un punt d’informació i assessorament municipal per a facilitar 
l’accés de la població jove al mercat laboral. 

Objectiu 
 
Orientar i facilitar l’accés de la població jove al món laboral. 
 

Justificació 

 
Tenint en compte que el nombre més elevat d’aturats en 
l’actualitat, donada la situació econòmica del país, es troba en el 
sector jove de la població, cal facilitar i orientar l’accés jove al 
mercat laboral. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es tracta de millorar l’oferta que suposarà la creació del nou espai 
Jove de Breda a l’antic cafè del Cercle Bredenc. Aquest espai el 
qual ha de ser un punt de trobada dels joves del municipi, ha de 
facilitar la recerca de recursos econòmics i educatius per aquests i 
un punt, per tant, des d’on centralitzar la borsa de treball.  
 
Es proposa, a banda de centralitzar les demandes i ofertes 
laborals, la visita setmanal d’un professional en orientació laboral i 
professional. Les persones interessades rebran un assessorament 
personal i una orientació professional, laboral i pedagògica per tal 
de facilitar tant l’accés al món laboral, com l’accés al món 
professional, ja sigui a través d’estudis reglats, convenis de treball, 
etc. 
 
Aquest punt també hauria de conèixer les ofertes laborals 
existents, gestionar la borsa de treball municipal, comarcal i la dels 
municipis propers, i fer d’enllaç entre les empreses comarcals i les 
persones que necessiten feina.  

 
Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 18.000 € / any Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Espai Jove de Martorelles 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CCS i SOC. 
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament: - 



Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 112

 

Programa V Foment de les polítiques actives d’autoocupació. 

 
ACTUACIÓ 4.5.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 5 

Dinamització de la formació ocupacional. 

Objectiu 

 
Potenciar la formació ocupacional per tal de millorar la inserció 
laboral de les persones sense feina. 
 

Justificació 

 
L’augment de l’atur registrat a Breda és constant i s’accentua a 
partir de l’any 2009, quan hi ha un augment del 62% respecte a 
l’any anterior. Aquest fet es deu a l’entrada de ple a la crisi 
econòmica actual, que afecta sobretot al sector de la construcció i, 
de retruc, a la resta de sectors que s’hi relacionen. Així doncs, és 
necessari pensar en mecanismes d’actuació per tornar a inserir als 
aturats al món laboral.  
 

Descripció i 
tasques 

 
La formació ocupacional és la política activa bàsica al voltant de la 
qual giren les possibilitats de millor inserció dels integrants del 
mercat de treball de la zona. Es proposa optimitzar l’oferta existent 
per tal d’adequar-se a les noves necessitats socials i econòmiques 
del territori. De manera específica caldria:   
 
- Impuls d’eines i programes formatius per donar resposta a les 
necessitats dels adolescents que no tenen el graduat escolar. 
Actualment existeixen els Plans de transició en el treball (PTT).  
 
- Continuïtat a l’oferta de Formació Ocupacional. Es tracta de 
cursos de capacitació professional, promogudes pel Departament 
d’educació amb la finalitat de facilitar al jove la seva inserció 
laboral.  
 
- Impulsar els tallers d’ocupació vinculats a les característiques i 
necessitats del territori, com a principal recurs de formació 
professional per a les persones majors de 25 anys.  
 
- Impuls de projectes de formació contínua en reciclatge 
professional. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 120.000 €/any Fonts de finançament: AB i SOC 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DT i DE 
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions del Servei Català d’Ocupació per a la concessió d'ajuts de dinamització 
de la formació ocupacional 
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ACTUACIÓ 4.5.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 5 

Difondre la borsa de treball del Consell Comarcal de la Selva. 

Objectiu Millorar la gestió de l’oferta i demanda de treball. 

Justificació 

 
L’augment de l’atur registrat a Breda és constant i s’accentua a 
partir de l’any 2009, quan hi ha un augment del 62% respecte a 
l’any anterior. Aquest fet es deu a l’entrada de ple a la crisi 
econòmica actual, que afecta sobretot al sector de la construcció i, 
de retruc, a la resta de sectors que s’hi relacionen. Així doncs, és 
necessari pensar en nous mecanismes d’actuació i millorar-ne els 
existents, per tornar a inserir als aturats al món laboral. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Des del Consell Comarcal de la Selva es gestiona una borsa 
d’ocupació que té per objectiu dinamitzar el mercat de treball dins 
d’aquest àmbit. Es proposa doncs, que des del consistori difondre 
aquest servei ja sigui a través del butlletí municipal, com també 
mitjançant la pàgina WEB.  
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 500 €/any Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: SP i CCS 
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament: - 

 
ACTUACIÓ 4.5.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 5 

Desenvolupar nous filons d’ocupació.  

Objectiu 

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

Justificació 

 
La taxa d’atur registrat es manté fins a principis del 2008 i a partir 
d’aquí, augmenta de forma lineal fins l’any 2010. La capacitat de 
generació de treball del municipi és baixa, ja que la major part de 
la població ocupada és bàsicament assalariada (81%) i els 
empresaris només representen el 19%. 
 
Així doncs, és creu necessari pensar en mecanismes d’actuació que 
permetin generar nous llocs de treball i, per tant, disminuir les 
taxes d’atur actuals.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Els nous jaciments d’ocupació o àrees de mercat laboral en 
expansió -atès els canvis que registra la nostra societat- 
corresponen a necessitats i oportunitats en vida diària, qualitat de 
vida, cultura i oci, i protecció del medi ambient. Aquests nous 
jaciments estan essent impulsats, amb finançament del fons social 
europeu, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Així doncs, per Breda pot ser d’interès especial els següents àmbits 
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d’actuació: 
 
- Serveis a domicili: atenció sociosanitària a persones majors, 
ajudes burocràtiques, repartiment de menjars i mercaderies a 
domicili, acompanyament, serveis de neteja a domicili. 
- Atenció a la infància: escoles bressol, atenció a infants amb 
dificultats. 
- Noves tecnologies de la informació i de la comunicació: 
aplicacions telemàtiques, multimèdia oci/educatiu, comerç 
telemàtic, reserves teleserveis. 
- Transports col�lectius: creació de noves formes d’organització del 
transport col�lectiu, associacions locals entre bus i taxi, 
acompanyament a persones amb dificultats. 
- Turisme: rural, cultural, d’aventura, especialitzat (rutes i 
circuits), organització d’activitats i esdeveniments. 
- Sector cultural: creació de centres culturals, difusió de la cultura. 
- Gestió de l'aigua: neteja i manteniment de cursos fluvials. 
- Protecció de la natura: gestió forestal. 
 
El Decret 81/2005, de 3 de maig estableix les bases reguladores 
de les subvencions destinades als projectes de creació de llocs de 
treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació. En base aquest 
decret, l’Ajuntament de Breda portarà a terme l’acció consistent 
en: 
 
a) Analitzar els projectes territorials més convenients segons 
necessitats o interessos del municipi. 
b) Sospesar els tipus de projectes territorials (creació d’ocupació i 
estimulació de la demanda), la durada i la cobertura de la 
subvenció (de 5 anys a 18 mesos, del 90% al 50% dels salaris), i 
el perfil dels beneficiaris, en concret, les entitats locals i les entitats 
dependents o vinculades a aquestes. 
c) Realitzar els tràmits de sol�licitud de projectes vinculats als nous 
jaciments d’ocupació segons les consideracions dels punts 
precedents. 
d) Tutelar la gestió dels projectes d’ocupació concedits. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: Variable Fonts de finançament: AB i SOC (UE) 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: COCING, DT, 
FOEG, PIMEC, AOLECG (S i UdG) 

Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament:  
 
- Servei d’Ocupació de Catalunya. Subvencions per a projectes innovadors 
cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per a l’any 2010. 
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ACTUACIÓ 4.5.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 5 

Creació d’un servei de foment de l’autoocupació. 

Objectiu Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors. 

Justificació 

 
La capacitat de generació de treball del municipi és baixa, ja que la 
major part de la població ocupada és bàsicament assalariada 
(81%) i els empresaris només representen el 19%. 
 
Així doncs, la capacitat de generació de treball del municipi és 
baixa per tant és necessari pensar en mecanismes d’actuació que 
permetin generar nous llocs de treball i, per tant, disminuir les 
taxes d’atur actuals.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa crear un servei de foment de l’autoocupació per tal de 
donar suport als emprenedors que volen crear la seva pròpia 
empresa mitjançant l’aprofitament d’una oportunitat de negoci i la 
posta en marxa d’un projecte empresarial. Les principals tasques 
d’aquest servei són: 
 
- Diagnosi de la idea empresarial i disseny del pla de treball. 
- Assessorament personalitzat per a l’elaboració del pla d’empresa. 
- Recolzament en la recerca de recursos. 
- Programa d'incentius a la inversió, innovació i creació d'ocupació. 
- Formació especialitzada en creació d’empreses.  
 
De forma complementària es farà difusió de la cultura 
emprenedora a través de: 
 
- Seminaris de sensibilització. 
- Tallers de formació. 
- Jornades de sensibilització sobre la creació d’empreses.  
- Sensibilització a les institucions públiques. 
- Difusió i màrqueting per estimular la creació d’empreses. 
- Sessions de treball amb entitats empresarials, de comerciants i 
sindicats 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 15.000 €/any Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Servei de suport a la creació d'empreses i l'autoocupació de l’ajuntament de Caldes 
de Montbui 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DT, S i DPi FPPAC 
Indicadors de seguiment: 16, 18 i 33 
Programes de finançament: 
 
Resolució TRE/664/2010, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2010 per presentar les sol�licituds per a la concessió de subvencions als programes 
d'àmbit local de foment i assessorament per a la creació d'empreses, als projectes 
singulars i/o experimentals de suport per a la creació d'empreses (entitats 
col�laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, 
denominades Inicia: per a la Creació d'Empreses). 
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Programa VI Dinamització del comerç local. 

 
ACTUACIÓ 4.6.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 PROGRAMA 6 

Establir mecanismes de creació i potenciació del comerç local. 

Objectiu Dinamització comercial del municipi. 

Justificació 

 
El municipi presenta, en general, una baixa oferta d’establiments 
de comerç al detall per cada 1000 habitants. Així doncs, cal pensar 
en mecanismes de promoció d’aquest tipus d’activitats terciàries. 
 

Descripció i 
tasques 

 
És important que a través de les diferents associacions de 
comercials es promogui la dinamització comercial a nivell local de 
manera coordinada i es duguin a terme actuacions que es 
dirigeixin cap a aquest objectiu. 
 
En aquest sentit l’Ajuntament podria elaborar un Pla de 
Dinamització comercial del municipi i un Programa d’orientació per 
als equipaments comercials (POEC) que permeten definir l’àmbit i 
el model comercial, valorar la conveniència de crear una Oficina de 
comerç local, la ubicació de nous centres comercials, etc.  
  

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 18.000 € Fonts de finançament: AB i DIUE 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Pla de Dinamització comercial de Sant Celoni 
 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: AC, DGCGC, DdG, 
CCG i ABCC 

Indicadors de seguiment: 16, 18 i 34 
Programes de finançament:  
 
- Subvencions del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per a Incentius al 
Comerç 2010 
(http://www.gencat.cat/diue/serveis/ajuts_subvencions/comerc/index.html) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS I 
LA COHESIÓ SOCIAL 

Programes Descripció 

Programa I Promoure l’educació i la sensibilització ambiental. 

Programa II Millora de l’accés a l’habitatge. 

Programa III 
Foment de la salut i el benestar social i potenciació de la 
igualtat d’oportunitats. 

Programa IV Prevenció i control dels riscos ambientals. 
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Programa I Promoure l’educació i la sensibilització ambiental. 

 
ACTUACIÓ 5.1.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 1 

Crear i fomentar el voluntariat social i ambiental en el municipi. 

Objectiu Estendre el voluntariat social i ambiental a Breda. 

Justificació 

 
El municipi compta amb un centre que realitza activitats d’educació 
ambiental així com també amb activitats realitzades 
per l’Escola Montseny, més enllà del mínim curricular. Per altra 
banda es detecta una manca de recursos humans per fer front a 
les necessitats socials del municipi, sobretot aquells relacionats 
amb la gent gran. El municipi no disposa de cap servei social 
municipal, sinó que depèn dels Serveis Socials d’Atenció Primària 
(SSAP) de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la 
Selva, que desenvolupen diversos serveis, programes i projectes 
per als ciutadans de la comarca.   
 
Així doncs, seria molt interessant potenciar l’educació ambiental 
dins el municipi a partir de l’escola o d’associacions i altres entitats 
o organismes, com el Parc natural, juntament amb el reforç de 
recursos humans per fer front a les necessitats socials. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Aquesta acció té per objectiu posar en contacte persones que 
vulguin destinar part del seu temps de lleure a dur a terme accions 
de caràcter social i ambiental. Es tracta doncs, de potenciar un 
projecte de voluntariat (que englobi tant l’àmbit ambiental com 
social) en el municipi a través de l’organització de cursos de 
formació per a voluntaris per participar en activitats adreçades a: 
 
- Persones grans: acompanyaments al domicili; activitats de reforç 
en activitats culturals, de lleure; excursions, etc. 
- La infància: ativitats de suport lúdic i educatiu en equipaments 
infantils; campanya de recollida i lliurament de joguines per el dia 
de Reis; suport lingüístic a infants estrangers, etc. 
- Persones discapacitades: activitats d'acompanyament per assistir 
a centres o activitats; afavorir la participació d'aquestes persones 
en activitats socials, etc. 
- Població immigrada: activitats per afavorir la interculturalitat. 
 
També inclou d’una banda la creació d’un cens per la població que 
demanda el servei de voluntariat i de voluntaris; i de l’altra 
d’informar i promoure tota l’oferta de serveis i activitats de 
voluntariat social i ambiental de la Xarxa de voluntariat de 
Catalunya a través del butlletí municipal i la pàgina WEB del 
consistori. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 4.500 € Fonts de finançament: DGiAP i AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AL, MSPI i FCVS 
Indicadors de seguiment: 21 i 22 
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Programes de finançament:  
 
- Subvencions a entitats per a programes d’actuacions cíviques, comunitàries i de 
foment del voluntariat per a l’any 2008. Ordre GAP/49/2008, de 12 de febrer. 
- Departament de Governació i Administracions Públiques. Subvencions a entitats per 
a programes d’actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat per a 
l’any 2008. Ordre GAP/49/2008, de 12 de febrer. 
- Ordre SAS/1536/2010 de l’establiment de les bases reguladores per la concessió de 
subvencions per la realització de programes de cooperació i voluntariat social. 
- Subvencions per a projectes d'acció social a l'àmbit de les comarques gironines, 
- Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament. 
- Subvencions per a projectes de sensibilització i solidaritat a l'àmbit de les 
comarques gironines. 
- Subvencions per a projectes d'acció social a l'àmbit de les comarques gironines 
adreçades a consells comarcals i altres ens locals. 
 

 
ACTUACIÓ 5.1.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 1 

Establir el Dia lúdic i didàctic de neteja de lleres fluvials. 

Objectiu 

 
Sensibilitzar i educar a la població sobre la importància de la 
qualitat de les aigües i bon estat de la vegetació de ribera dels 
cursos d’aigua que passen pel municipi. 
 

Justificació 

 
Pel municipi passen diversos cursos fluvials. Alguns d’aquests 
cursos d’aigua presenten una qualitat de les aigües millorable, 
malgrat els esforços que s’estan fent a nivell municipal al respecte. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa preparar una jornada lúdica i educativa per la població 
local que consisteixi en:  
 
- realitzar un itinerari guiat entorn algun dels cursos fluvials del 
municipi, on es posi de relleu la necessitat d’uns cursos fluvials 
nets,  
- neteja de les lleres de diferents punts de la xarxa fluvial i l 
dipositar totes les deixalles en un punt per mostrar el que no s’ha 
de deixar al medi 
 
És important que durant el recorregut s’expliqui la importància de 
la vegetació de ribera, de la bona qualitat de l’aigua del riu, de la 
fauna que s’hi pot trobar, etc. i el risc que corren tots aquests 
valors amb la mala qualitat de l’espai fluvial. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 2.800 € Fonts de finançament: ACA, DdG i AB 
Experiències modèliques i manuals: 
 
-  Fem dissabte del Projecte Rius. Associació Hàbitats 
(http://www.projecterius.org/femdissabte/entitat.htm) 
 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local i Supramunicipal 
Sectors involucrats: DMAiH, ACA, CCS, 
AH i AL 

Indicadors de seguiment: 21 i 22 
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Programes de finançament:  
 
- Subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la realització d'actuacions de 
restauració d'espais fluvials. 
- Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica 
entre els espais lliures de les comarques gironines. 
- Diputació de Girona. Línia d’ajuts per preservar els valors naturals de Girona. 
- Subvencions per a projectes de sensibilització i solidaritat a l'àmbit de les 
comarques gironines. 
 

 
ACTUACIÓ 5.1.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 1 

Reforçar la reducció de residus a partir de l’educació i sensibilització als 
centres educatius i de la ciutadania, a partir d’un Programa educatiu 
periòdic. 

Objectiu 

 
Realitzar una campanya d’educació i sensibilització ambiental sobre 
la minimització dels residus i el foment de la recollida selectiva i 
l’ús de la deixalleria. 
 

Justificació 

 
La planificació de la gestió dels residus municipals del municipi 
hauria de partir, en primer lloc de la prevenció de la contaminació i 
d’una jerarquització de les opcions de gestió encapçalades per la 
minimització dels residus en origen, la valorització dels residus i 
finalment, l’optimització dels sistemes de disposició del rebuig. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Per assolir aquests objectiu és important: 
 
- Fomentar la minimització dels residus en origen, tant a nivell dels 
escolars i els ciutadans com dels principals sectors econòmics del 
municipi. 
- Fomentar la recollida selectiva de vidre, paper i envasos lleugers i 
la recollida selectiva dels residus orgànics. 
- Controlar les runes i els residus de la construcció. 
 
Per tant és necessari realitzar una campanya d’educació ambiental 
sobre la minimització dels residus i l’ús correcte dels contenidors 
de recollida selectiva i la deixalleria. 
 
Aquesta campanya s’ha de basar en l’elaboració d’un Programa 
Educatiu periòdic que contempli, entre d’altres coses:  
 
- la divulgació d’anuncis i articles en els mitjans de comunicació 
locals i la pàgina WEB municipal,  
- la publicació i distribució de tríptics i dossiers informatius que 
mostrin a tots els sectors de la població la importància del 
reciclatge i la minimització de residus i les possibilitats que tenen 
els usuaris per a contribuir en aquesta vessant. 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 

Pressupost estimat: 10.000 € 
Fonts de finançament: DMAiH, ARC, AB 
i SP 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Publicació de les Jornades sobre la Minimització dels residus municipals. Fundació 
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Fòrum Ambiental  
(http://www.forumambiental.org/pdf/minimitz.pdf) 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CCS i FCPRCR 
Indicadors de seguiment: 28 i 29 
Programes de finançament:  
 
- Agència de Residus de Catalunya. Ajuts per a l’execució de projectes de 
minimització de residus. 
- Agència de Residus de Catalunya. Subvencions destinades a impulsar el consum de 
matèries recuperades i subproductes.  
 

 
ACTUACIÓ 5.1.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 1 

Difusió de l’estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística. 

Objectiu Donar a conèixer l’Estudi de connectivitat. 

Justificació 

 
Per tal que la connectivitat social, paisatgística i ecològica del 
municipi sigui una realitat, tots els sectors de la societat 
(Ajuntament, entitats, empreses, veïns, etc.) s’hi han d’involucrar i 
per tant cal difondre la importància de la connectivitat ecològica 
per evitar actuacions de particulars que comprometin l’estabilitat 
del medi natural. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa que es faci difusió de l’Estudi de Connectivitat a la 
població local i als agents que actuen sobre el municipi.  
 
Per dur a terme la difusió hi ha diverses opcions: 
 
- Realitzar una jornada explicativa de la connectivitat al municipi 
- Fer accessible l’Estudi de Connectivitat Social, paisatgística i 
ecològica des del web de l’Ajuntament. 
- Difusió de l’estudi a través dels butlletins municipals 
- Realitzar visites guiades pels diferents indrets detectats d’interès 
en l’Estudi de Connectivitat 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 2.000 € Fonts de finançament: AB i DdG  
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local i Supramunicipal Sectors involucrats: AL 
Indicadors de seguiment: 31 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
- Diputació de Girona. Línia d’ajuts per preservar els valors naturals de Girona. 
- Diputació de Girona. Subvencions per a projectes de foment de l'acció educativa a 
l'àmbit de les comarques gironines. 
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ACTUACIÓ 5.1.5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 1 

Instal�lació de panells informatius per a la divulgació dels valors naturals i 
paisatgístics. 

Objectiu 
 
Potenciar la divulgació dels valors naturals i paisatgístics intrínsecs. 
 

Justificació 

 
Les àrees d’interès natural i paisatgístic resultants de l’estudi, 
presenten una sèrie de valors intrínsecs, pel que fa a la seva 
vegetació, visibilitats, elements característics, etc. a més a més, en 
determinats espais hi transiten itineraris pedestres de comunicació 
entre diferents municipis. En aquest sentit es considera clau 
difondre els valors naturals i sensibilitzar la població local sobre 
aquests. 
  

Descripció i 
tasques 

 
Aprofitant els diferents valors naturals al municipi i la seva 
caracterització en la Memòria ambiental que acompanya el 
document d’A21 del municipi, més el fet que molts d’elles es 
troben propers o travessats per itineraris pedestres es proposa la 
realització i instal�lació de panells informatius que ressaltin els 
valors. Aquests panells, s’haurien de realitzar de materials tous, 
amb suports de fusta i/o similars, i que no alterin la integritat del 
paisatge en la qual s’han d’inserir. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Baix 

Pressupost estimat: 16.000 € 
Fonts de finançament: AB, DMAiH i 
DdG  

Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CCS i SP 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local.  
-  Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, 
paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. 
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Programa II Millora de l’accés a l’habitatge. 

 
ACTUACIÓ 5.2.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 2 

Creació d’una Oficina Local de l’Habitatge. 

Objectiu 
 
Assessorar i facilitar l’accés a l’habitatge de protecció oficial. 
 

Justificació 

 
La possible redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM) i la creació d’habitatge de protecció oficial que aquest ha 
de desenvolupar justifiquen el rol que ha de tenir l’ajuntament a 
l’hora d’assessorar al ciutadà i facilitar al seu accés per tal d’ocupar 
aquests habitatges. Tanmateix el nombre d’habitatges buits i la 
manca de lloguers justifiquen la creació d’una oficina per fer front 
als problemes del habitatge del municipi 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa la creació d’una Oficina Local d'Habitatge (OLH) com un 
organisme de titularitat municipal, de caràcter instrumental, a 
traves de la qual es desenvolupin  actuacions del Pla Local 
d'Habitatge i es doni resposta a la necessitat creixent de proximitat 
ciutadana (oficina única) de les polítiques locals d'habitatge. 
Aquesta hauria d’estar relacionada amb el servei de borsa 
d’habitatge del Consell Comarcal de la Selva.  
 
L'Oficina Local d'Habitatge representa la separació de la política 
d'habitatge centrada en l'obra nova (promoció habitatges) i l'actual 
presa de consciència i interès en la gestió municipal del parc 
construït; en la ciutat ja existent. 
 
L'Oficina Local d'Habitatge té per objectius generals: 
 
- El foment de l'accés assequible a l'habitatge. 
- La dinamització del mercat de lloguer. 
- L'optimització de l'ocupació del parc vacant. 
- La promoció del manteniment i la rehabilitació 
 
Per assolir els seus objectius i com a criteris informadors en la 
prestació de serveis, l'OLH hauria de tenir en compte els següents 
referents: 
 
- La prestació integrada de la pluralitat de serveis associats al parc 
d'habitatges. 
- L'optimització dels recursos existents en matèria d'habitatge. 
- El concepte de finestreta única, atenció directa al ciutadà i 
proximitat. 
- La coordinació interdepartamental i el treball transversal. 
- La col�laboració interadministrativa entre el municipi i la 
Generalitat. 
- La concentració entre els agents públics i privats. 
 
A l'Oficina Local d'Habitatge hauria de comptar amb el següent 
catàleg de serveis: 
 
a) Gestió i Adjudicació: 
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Registre Municipal de sol�licitants d'habitatge. Des de l'OLH 
s’hauria de centralitzar totes les demandes en matèria d'habitatge 
per tenir un coneixement real de les necessitats dels diferents 
grups socials (joves, persones immigrades, gent gran, etc..) 
 
Gestió i Adjudicació d'Habitatges de Protecció Oficial en règim 
general i en règim concertat. Des de l'Oficina Local d'habitatge 
caldria tramitar i gestionar tot el flux de sol�licituds per optar a les 
diferents promocions d'habitatges amb protecció oficial, ja siguin 
destinats a compra o a lloguer. 
 
Gestió i Adjudicació d'Habitatges Municipals. Des de l'OLH i en 
coordinació amb Serveis Socials s’hauria de donar l’oportunitat a 
persones amb risc d'exclusió social de viure en un habitatge de 
renda baixa per poder consolidar la seva economia domèstica i 
poder optar a una vivenda del parc privat (màxim 5 anys). 
 
b) Tramitació d'ajuts: 
 
Tramitació d'Ajuts a l'accés a habitatges protegits. La tramitació 
d'aquests ajuts va lligada a l'adjudicació dels habitatges de 
protecció oficial de les diferents promocions. Des de l'Oficina 
caldria facilitar la complimentació dels impresos necessaris per 
tramitar l'ajut. 
 
Tramitació d'Ajuts al pagament de lloguer.  
 
Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges. L'objecte 
és concedir ajuts als propietaris d'habitatges desocupats per 
reformar o adequar l'habitatge amb la condició que els posin per 
llogar a la borsa per incrementar el parc de lloguer social. 
 
c) Tramitació d'Informes Tècnics: 
 
Sol�licituds d'Informes Interns d'idoneïtat, com a pas previ per 
poder demanar una ajuda per a la rehabilitació d'habitatges, com 
justificació del seu necessitat, idoneïtat i coherència tècnica. 
 
Sol�licitud de Test de l'edifici (TEDI) com a pas previ per poder 
acollir-se a les ajudes a la rehabilitació d'edificis per justificar la 
necessitat i idoneïtat de rehabilitar elements comuns d'un edifici 
destinat a l'ús residencial. 
 
Tramitació de cèdules d'habitabilitat. La cèdula d'habitabilitat 
acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i 
solidesa que siguin fixats per reglament i té aptitud per ser 
destinada a residència humana. Per poder ocupar un habitatge cal 
haver obtingut prèviament la cèdula. Des de la OLH caldria  
tramitar cèdules de primera i segona ocupació.  

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 12.000 € / any Fonts de finançament: AB  
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Oficina local d’habitatge de Montcada i Reixac. 
 
Normativa vinculant:  
 
- Llei d’urbanisme de Catalunya 
- Llei 18/2007 del dret a l’habitatge 
- Decret 106/2009 de regulació del registre i Ordre MAH/2009 de designació de 



Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 125

l’òrgan competent per a l’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya  
 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DMAiH, SP i CCS 
Indicadors de seguiment: 19 
Programes de finançament: - 
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Programa III 
Foment de la salut i el benestar social i potenciació de la 

igualtat d’oportunitats. 

 
ACTUACIÓ 5.3.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 3 

Potenciar programes per a la salut i prevenció de malalties. 

Objectiu Prevenció i promoció de la salut a l’empresa i a les escoles. 

Justificació 

 
Els equipaments per fer front a les necessitats sanitàries del 
municipi són suficients. Breda disposa d’un dispensari mèdic que 
depèn del Centre d’Atenció Primària i d’una farmàcia. Tanmateix, 
es proposa la prevenció i promoció de la salut com a mecanismes 
per evitar possibles problemes de capacitats de l’actual sistema 
sanitari del municipi. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa impulsar programes de prevenció i promoció de la salut 
treballant de manera específica en: 
 
a) Programa d'educació sanitària a l'empresa. Amb diferents 
programes de prevenció i assessorament a les empreses 
(prevenció i control del tabaquisme, consum excessiu d'alcohol, 
l’estrès laboral,...) 
 
b) Programes d’educació sanitària a les escoles. Es proposen els 
següents programes:  
 
- Continuïtat del programa nen sa (vacunació, prevenció càries,...). 
- Programa de prevenció de consum de tabac, alcohol i drogues.  
- Programa de prevenció de les relacions sexuals no protegides. 
- Programa sobre trastorns alimentaris. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 

Pressupost estimat: 6.000 €/any 
Fonts de finançament: DASC, AB, DS i 
DdG 

Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: ABS, UBASP 
Indicadors de seguiment: 22 
Programes de finançament: 
 
- Subvencions i suport econòmic a ens locals de Dipsalut. Diputació de Girona 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Ajuts i prestacions econòmiques per a 
persones amb dependència. 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Ajuts i prestacions econòmiques per a 
persones amb malaltia mental. 
- Departament de Salut. Subvencions a entitats sense afany de lucre per al 
finançament d'activitats adreçades al foment i al suport de la salut 
- Departament de Salut. Subvencions a entitats sense afany de lucre per al 
finançament d'activitats de prevenció i tractament de les drogodependències. 
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ACTUACIÓ 5.3.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 3 

Difondre el Pla d’activitat física, esport i salut. 

Objectiu 
 
Promoció i protecció de la salut mitjançant l’activitat física. 
 

Justificació 

 
Recentment el municipi ha endegat el pla d'activitat física, esport i 
salut amb l'objectiu d'incorporar la prescripció d'activitat física com 
a eina terapèutica a l'atenció primària de salut i el foment de l'ús 
dels equipaments esportius. 
 
El pla es desenvolupa conjuntament amb la Secretaria General de 
l'Esport i el Departament de Salut de la Generalitat. D'aquesta 
manera, el municipi té previst dur a terme el programa 
d'assessorament, destinat especialment a la població 
sedentària amb factors de risc cardiovascular. Aquest programa 
consisteix en un consell periòdic d'increment de l'activitat física 
mitjançant la planificació de rutes saludables per caminar al 
municipi. 
 
D'altra banda, aquest pla d'activitat física ha de permetre difondre 
tant l'oferta esportiva de Breda com les activitats saludables que 
incloguin la realització d'itineraris culturals, rutes a peu o la ballada 
de sardanes. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Des de l’Ajuntament de Breda, aprofitant els diferents mitjans de 
comunicació locals (butlletí, falques publicitàries a radio Breda, 
pàgina WEB i diari de Breda), s’informarà als ciutadans del Pla 
d’activitat física, esport i salut, amb notes informatives.  
 
De manera específica es proposa també l’elaboració d’un llibret 
divulgatiu (amb CD-rom inclòs) amb l’objectiu de difondre el Pla 
d’activitat física, esport i salut a la ciutadania. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 15.000 €  
(Inclou disseny, maquetació, impressió 
llibret i Cd-rom 2.000 unitats) 

Fonts de finançament: AB 

Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DdG 
Indicadors de seguiment: 22 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa “del Pla a l’Acció”. 
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Programa IV Prevenció i control dels riscos ambientals. 

 
ACTUACIÓ 5.4.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 4 

Redactar i aplicar un programa de conservació de lleres. 

Objectiu Millora del drenatge i minimització de risc d'avinguda. 

Justificació 

 
El risc d’inundacions segons l’INUNCAT es considera moderat i es 
localitza a les lleres i zones adjacents de la riera de Breda, per un 
període de 10 a 500 anys, mentre que per a la riera del Repiaix 
aquesta probabilitat només es dóna en cas de períodes d’avingudes 
de 500 o més anys. El municipi disposa del PAM de l’INUNCAT, 
homologat el 10 de juliol del 2008. 
 
Per aquest motiu, i amb l’objectiu de millorar el drenatge i així el 
risc d’avinguda, cal desenvolupar i aplicar un programa de 
conservació de lleres per a les rieres del municipi.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa desenvolupar i potenciar un programa de neteja i 
acondiciament bianual de les lleres fluvials. 
 
El seu manteniment permet millorar el seu estat natural i el 
drenatge de les rieres i, per tant, contribueix en la minimització del 
risc d'afecció en cas d'avinguda. 
 
Per aquest motiu serà necessari: 
 
- Elaborar un inventari de l’estat de les lleres públiques 
- Identificar i valorar quins punt cal condicionar, arranjar i netejar 
- Redactar un projecte executiu per aquelles actuacions que ho 
requereixen  
- Detectar aquells ajuts i subvencions per desenvolupar les 
actuacions corresponents   
 
El Programa de manteniment de lleres 2006-2010 de l''Agència 
Catalana de l'Aigua, inclou actuacions en matèria de: 
 
1. Manteniment i millora de les lleres, tant des del punt de vista 
ambiental com hidrològic - hidràulic, 
2. d'urgència, que requereixin una intervenció ràpida , i 
3. de millora de l'entorn fluvial, resultant d'un procés de 
participació pública, mitjançant la convocatòria d'una línia de 
subvencions als ens locals. 
 
Finalment, davant una possible manca de recursos econòmics de 
l’entitat competent, es suggereix estudiar la viabilitat d'impulsar un 
servei de neteja de lleres a partir de la proposta de nous jaciments 
de treball, a través d'un dels seus àmbits de treball dedicat a la 
protecció del medi ambient. Cal tenir en compte doncs que des del 
Servei d'Ocupació de Catalunya es gestionen els Fons Socials 
Europeus destinats a impulsar iniciatives d'aquests tipus. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 18.000 € (inclou la Fonts de finançament: AB, ACA, SOC 



Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 129

redacció del Programa) (UE) 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Manual de Condicionament tècniques per a l’execució de treballs de conservació, 
ordenació i neteja de lleres públiques. Agència Catalana de l’Aigua 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Supramunicipal Sectors involucrats: AB, ACA 
Indicadors de seguiment: 2 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local.  
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
- Servei d’Ocupació de Catalunya. Subvencions per a projectes innovadors 
cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per a l’any 2010. 
 

 
ACTUACIÓ 5.4.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PROGRAMA 4 

Informar dels Plans d’emergència municipal a la població. 

Objectiu 

 
Donar la màxima transparència i informació sobre els plans 
d’actuació municipal (o Pla d’emergència municipal) aprovats a 
Breda. 
 

Justificació 

 
És important que la població local estigui degudament informada 
sobre els possibles riscos existents, i de les mesures i actuacions a 
dur a terme en cas d’activació d’aquests plans. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa elaborar unes jornades informatives sobre el que volen 
dir els diferents plans d’actuació municipal, que configuren el pla 
d’emergència del municipi, i de quina manera afecten a la població.  
 
Es considera que una bona informació i transparència pot garantir 
una major tranquil�litat a la població. A més, s’informa a la 
població local de com actuar en cas d’emergència dins el municipi. 
 
Cal que aquestes sessions d’informació es preparin o estiguin 
assessorades per tècnics de participació, de manera que siguin 
exposicions clares, senzilles i si potser participatives millor, i d’altra 
banda per tècnics municipals o comarcals especialistes en la 
matèria de prevenció de riscos. També es pot demanar 
col�laboració als serveis tècnics de Prevenció de riscos de la 
Generalitat de Catalunya (Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació – Direcció General Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments). 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 

Pressupost estimat: 2.200€ 
Fonts de finançament: DMAiH, AB i  
DIRIP 

Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AL, DdG i CCS 
Indicadors de seguiment: 31 
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Programes de finançament:  
 
- Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Subvencions 
adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació 
d'infraestructures bàsiques de protecció civil, per a l'elaboració, actualització i 
implantació de plans de protecció civil i per a formació en matèria de protecció civil, i 
se n'aproven les bases.  
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local.  
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: IMPULS D’INSTRUMENTS COORDINATS DE GESTIÓ 
MUNICIPAL AMB L’OBJECTIU DE MILLORAR L’EFICIÈNCIA DELS SERVEIS, 

PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ DEL TERRITORI I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

Programes Descripció 

Programa I 
Impuls de la gestió mancomunada i coordinació entre 
organismes públics. 

Programa II Foment de la participació ciutadana en la presa de decisions. 

Programa III 
Elaboració d’un programa per millorar la gestió ambiental a 
l’ajuntament. 
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Programa I 
Impuls de la gestió mancomunada i coordinació entre 

organismes públics. 

 
ACTUACIÓ 6.1.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 1 

Promoure entre els municipis del Baix Montseny la gestió mancomunada de 
determinats serveis i la promoció turística. 

Objectiu Fomentar la gestió conjunta del territori. 

Justificació 

 
Geogràficament el municipi s’inclou dins la subcomarca del Baix 
Montseny. Actualment, el Govern de la Generalitat ha aprovat la 
constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix 
Montseny, un ens que permetrà als municipis del sud de la 
comarca de participar en les orientacions en matèria sanitària de la 
zona. De manera coordinada amb la Generalitat, a través del 
Catsalut, els ajuntaments del Baix Montseny sud podran començar 
a participar en la planificació i la direcció del sistema sanitari de la 
zona. Aprofitant aquesta actuació, es proposa l’ampliació de l’àmbit 
d’actuació actual del Consorci del Baix Montseny. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa ampliar l’àmbit d’actuació actual del Consorci del Baix 
Montseny com a entitat jurídica que coordini i impulsi eines i 
instruments de gestió conjunta en el territori a nivell de serveis (no 
només de salut) i turisme, que millori els canals d’informació i la 
coordinació entre els ajuntaments. 
 
En aquest sentit, es proposa que des l’ajuntament es lideri un 
conjunt de reunions amb els diferents municipis de l’àrea 
geogràfica del Baix Montseny per tal de constituir un Consorci o 
una Mancomunitat per definir actuacions les competències i les 
àrees de gestió municipal en que aquest hauria de tenir 
competències i definir els serveis més òptims per mancomunar. 
 

Termini d’execució: Llarg Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 2.000 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Mancomunitat de la vall de Camprodon 
 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: AA, PNM, DdG i 
CCS 

Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament: - 
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ACTUACIÓ 6.1.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 1 

Impulsar la coordinació de les actuacions destinades a millorar la protecció 
del medi natural amb els municipis veïns. 

Objectiu 

 
Millorar la coordinació entre els diferents administracions veïnes en 
matèria de protecció del medi natural. 
 

Justificació 

 
És important millorar la coordinació entre els diferents 
administracions i organismes públics que intervenen sobre el 
territori però sobretot a nivell d’ajuntaments veïns per coordinar 
els projectes de protecció del medi natural d’abast plurimunicipal. 
 

Descripció i 
tasques 

 
Aprofitar l’ampliació de l’àmbit d’actuació actual del Consorci del 
Baix Montseny com a entitat jurídica que coordini i impulsi eines i 
instruments de gestió conjunta en el territori, per coordinar i 
treballar conjuntament les actuacions destinades a la protecció del 
medi natural. 
 
En aquest sentit, es proposa que des l’ajuntament es lideri un 
conjunt de reunions amb els diferents municipis veïns i amb els 
municipis del Baix Montseny per tal de trobar sinèrgies a l’hora de 
desenvolupar projectes, actuacions i programes de protecció del 
medi natural d’àmbit plurimunicipal.  
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 1.500 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 

Nivell d’abast: Local 
Sectors involucrats: AA, CCS, PNM i 
DdG 

Indicadors de seguiment: 2 i 6 
Programes de finançament: - 
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Programa II 
Foment de la participació ciutadana en la presa de 

decisions. 

 
ACTUACIÓ 6.2.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 2 

Fomentar la participació ciutadana al municipi. 

Objectiu 

 
Assegurar uns mitjans d'informació i comunicació locals de 
qualitat. 
 

Justificació 

 
Els Ajuntaments han de garantir uns mitjans d'informació i 
comunicació actualitzats, amb continguts amplis, estimulants i 
participatius. 
 

Descripció i 
tasques 

 
En aquest sentit cal impulsar els elements divulgatius habituals 
com la revista o el butlletí municipal i promoure el web municipal. 
 
Per aquest motiu es proposa la següent actuació: 
 
a) Revisió i ampliació dels mitjans de comunicació locals i dels seus 
continguts, segons dèficits i oportunitats detectades. 
b) Promoure la col�laboració de la població i de les activitats 
econòmiques del municipi en la millora dels mitjans de 
comunicació i divulgació. 
c) Actualitzar els continguts del web municipal segons la demanda 
potencial. 
 
Tanmateix cal donar a conèixer el mòdul de tramitació municipal e-
TRAM del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que posa a 
l'abast de cada ajuntament un servei de tràmits per Internet 
(www.aocat.net). 
 
Finalment posar de manifest que la Diputació de Girona disposa 
d’un servei d’assessorament en participació ciutadana i ofereix un 
programa de formació durant l'any 2010 adreçat a càrrecs electes i 
tècnics dels Ajuntaments i Consells Comarcals per tal d'implicar i 
responsabilitzar a la ciutadania en la gestió pública. 
 
Aquest programa de formació inclou una sèrie de jornades i 
seminaris dedicats, entre d'altres, a potenciar la participació 
ciutadana, cercar nous models, metodologies i fórmules de 
participació, així com establir mecanismes de coordinació i treball 
en xarxa entre els municipis. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 2.500 € Fonts de finançament: DIRIP i DdG 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB, DdG 
Indicadors de seguiment: 31 
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Programes de finançament:  
 
- Secretaria de Relacions Institucionals i Participació. Subvencions als ens locals i 
consorcis per promoure la participació ciutadana i s’obre convocatòria pública per al 
període 2008-2009.  
- Diputació de Girona. Del Pla a l’Acció 
 

 
ACTUACIÓ 6.2.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 2 

Crear una borsa de voluntariat. 

Objectiu Fomentar el voluntariat en el marc de l’Agenda 21. 

Justificació 

 
El voluntariat és una manifestació ciutadana de solidaritat que 
contribueix, d’acord amb les preferències i capacitats dels 
individus, a la millora de la qualitat de vida de la població.   
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa potenciar un projecte de voluntariat en forma de borsa 
amb la funció de: 
 
- Informar i promoure tota l’oferta de serveis i activitats de 
voluntariat social i ambiental de la Xarxa de voluntariat de 
Catalunya. 
  
- Promoure projectes de voluntariat ambiental sobre el territori. En 
aquest sentit es proposa la màxima vinculació a projectes a 
l’entorn del riu (projecte rius vius), a la neteja d’espais naturals, ... 
 
- Promoure el voluntariat de la gent gran, a col�lectius amb risc 
d’exclusió social i desafavorits, de manera que puguin col�laborar 
en diverses iniciatives ciutadanes d’utilitat social. 
 
Per tal de portar a terme l’acció es proposa crear una borsa a 
través de la pàgina WEB de l’ajuntament que reculli d’una banda, 
un cens del voluntaris i de les activitats que aquests es disposen a 
realitzar i de l’altra aquelles activitats que requereixen de 
voluntaris per portar-se a terme. 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 2.000 Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Borsa de voluntariat social de la Federació Catalana de Voluntariat Social 
- Borsa de voluntaris de l’ajuntament de Castellar del Vallès 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AL, DdG i FCVS 
Indicadors de seguiment: 21 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa “del Pla a l’Acció”. 
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Programa III 
Elaboració d’un programa per millorar la gestió 

ambiental a l’ajuntament. 

 
ACTUACIÓ 6.3.1 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 3 

Implantació d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) a la gestió 
municipal. 

Objectiu 
 
Agilitzar el procés de consulta i d’anàlisis d’informació del municipi. 
 

Justificació 

 
Seria interessant que la informació ambiental (física, natural, 
social, etc.), important per la planificació i gestió del municipi, 
estigués endreçada degudament en un sistema d’informació 
geogràfica digital, que permetés agilitzar el procés de consulta i 
d’anàlisis d’aquesta. 
 

Descripció i 
tasques 

 
L’Ajuntament hauria de promoure la implantació d’aquest sistema 
de forma individual o a través d’altres ens competents que puguin 
estar-hi interessats i també treballin en la correcta gestió i 
ordenació del territori, com és el cas del Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
Aquesta eina, que s’hauria de crear com a part dels serveis tècnics 
del municipi hauria de facilitar la gestió interna del municipi, com 
també facilitar la difusió de la informació municipal a la població i 
la informació a particulars. 
 

Termini d’execució: Mig  Grau de prioritat: Baix 

Pressupost estimat: 36.000 € 
Fonts de finançament: AB, DGiAP i 
DdG 

Experiències modèliques i manuals:  
 
- Servei d’Informació Territorial de l’Ajuntament de Palafrugell 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: CCS 
Indicadors de seguiment: - 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Subvencions a ajuntaments de menys de 5.000 habitants per 
facilitar l’accés a les noves tecnologies.  
- Departament de Governació i Administracions Públiques. Subvencions per a la 
introducció de les noves tecnologies en la prestació de serveis dels ens locals de 
Catalunya i d’aprovació de les bases reguladores.  
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ACTUACIÓ 6.3.2 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 3 

Incorporar aspectes ambientals en els nous plecs de concessions de serveis 
municipals. 

Objectiu 

 
Orientar les actuacions de l’Ajuntament cap a objectius de 
desenvolupament sostenible i sensibilització ambiental. 
 

Justificació 

 
La Declaració de Hannover (sorgida de la III Conferència Europea 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat) planteja la incorporació 
de polítiques ambientals a les empreses que optin per a la 
contractació dels serveis municipals. Per tant aquesta actuació es 
justifica pel fet d’estendre les bones pràctiques ambientals a les 
empreses externes que treballen per l’ajuntament.   
 

Descripció i 
tasques 

 
Per tal d’assolir aquest principi, es proposa que l’Ajuntament faci 
un protocol on s’estableixin criteris mediambientals en els nous 
plecs de clàusules per a la contractació dels serveis municipals en 
empreses externes.  
 
Els continguts a tenir en compte en el desenvolupament del 
protocol són: 
 
- Revisar els plecs de condicions tècniques de totes les concessions 
de serveis de l’Ajuntament. 
- Verificar i controlar la gestió ambiental de les empreses 
concessionàries de serveis. 
 
Així, es proposa que des de l’Ajuntament s’estableixin els requisits 
que han de complir les empreses subcontractades des de 
l’Ajuntament pel que fa als mètodes i materials utilitzats, a la 
gestió de residus, etc. Aquests requisits s’haurien d’incorporar com 
a criteris ambientals que haurien de complir les empreses externes 
en els plecs de condicions tècniques i/o contractes. Aquesta acció 
també inclou un seguiment i control ambiental de tots els serveis 
que, directament, impliquen l’ajuntament, com també la 
intervenció en el procés de compra de productes incorporant 
criteris de compra ecològica. 
 
Les tasques són:  
 
- Regulació amb criteris ambientals dels proveïdors de l’ajuntament 
 
- Revisió dels plecs de condicions tècniques de totes les 
concessions de serveis a l’ajuntament 
 
- Redacció dels requisits ambientals que han d’incoporar-se als 
plecs de condicions tècniques per a les contractacions futures 
 
- Verificació i control de la gestió ambiental de les empreses 
concessionàries de la gestió ambiental de les empreses 
concessionàries de serveis 
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 

Pressupost estimat: 1.500 € 
Fonts de finançament: DMAiH, DdG i 
AB 

Experiències modèliques i manuals:  
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- Guia de bones pràctiques de compra verda (www.iclei.org/ecoprocura) 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: SP 
Indicadors de seguiment: 24, 26, 27, 28 i 29 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Ajuts destinats als ens locals, als seus 
organismes autònoms i a les associacions d’ens locals per a la implantació de 
sistemes voluntaris de gestió ambiental.  
- Diputació de Girona. Programa “del Pla a l’Acció”. 
 

 
ACTUACIÓ 6.3.3 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 3 

Crear un Consell de Sostenibilitat Local per desenvolupar i executar les 
accions del PALS i avaluar la seva implantació. 

Objectiu Impulsar la participació ciutadana. 

Justificació 

 
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, 
Breda s’ha adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa 
d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal d’elaborar l’Agenda 21 
local del municipi. 
 
D’aquesta manera, des del consistori municipal es pren el 
compromís d’establir, progressivament i en tots els àmbits 
d’actuació, una acció de govern local sota criteris de 
desenvolupament sostenible i, en concret, que respongui als 
següents objectius marc: 
 
1. Promoure la conservació de la biodiversitat i potenciar els 
sistemes naturals, el paisatge i la connectivitat ecològica.  
 
2. Millorar la qualitat urbana i promoure un desenvolupament 
territorial sostenible amb una visió integral del territori.  
 
3. Optimitzar els recursos naturals i fomentar l’ús de les energies 
renovables.  
 
4. Promoció d’una economia forta i diversificada, eficient 
ambientalment i que dinamitzi el teixit econòmic existent al 
territori.  
 
5. Millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la cohesió social.  
 
6. Impuls d’instruments coordinats de gestió municipal amb 
l’objectiu de millorar l’eficiència dels serveis, promoció de la 
cohesió del territori i foment de la participació ciutadana. 
 
Així doncs, l’Ajuntament ha de vetllar per l’aplicació de les accions 
detallades en aquesta Agenda 21.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Des de l’Ajuntament s’impulsarà la constitució d’un Consell de 
sostenibilitat, que serà l’òrgan encarregat del seguiment i avaluació 
de la implantació del Pla d’acció. 
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Dins del consell de sostenibilitat caldrà integrar els següents 
òrgans: 
 
- La Comissió tècnica de seguiment, com a principal òrgan que 
impulsarà la implantació de l’Agenda 21. Aquesta comissió estarà 
formada per representants tècnics de l’Ajuntament i avaluarà 
periòdicament l’implantació de les accions del PALS. Aquesta 
Comissió també establirà un seguiment de les polítiques i els 
pressupostos mediambientals del municipi.  
 
- El Consell de sostenibilitat format també pels diferents agents 
socials i econòmics del territori que funcionarà com a òrgan 
consultiu. Aquest òrgan ha d’esdevenir el fòrum permanent de 
participació ciutadana del municipi al voltant dels temes 
mediambientals que desplega l’A21. Les funcions fonamentals són 
l'assessorament, la proposta de noves accions i estudis, la 
col�laboració en actes mediambientals del municipi.  
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Alt 
Pressupost estimat: 3.500 Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DdG 
Indicadors de seguiment: 32 
Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
 

 
ACTUACIÓ 6.3.4 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 3 

Assessorament sobre ajuts i subvencions adreçades a particulars. 

Objectiu 

 
Facilitar l’accés a la informació dels ajuts i subvencions a 
particulars. 
 

Justificació 

 
Davant les diferents subvencions i ajuts que treuen les diferents 
administracions cada any és clau que des de l’ajuntament se’n faci 
difusió i aquestes arribin a la ciutadania mitjançant diversos 
canals.   
       

Descripció i 
tasques 

 
Per facilitar l’accés a aquesta informació, que beneficiaria tant al 
particular com al municipi, des de l’Ajuntament es podrien informar 
sobre les subvencions vigents i es difongués la informació als 
ciutadans. 
 
Una manera senzilla de facilitar aquesta informació seria 
mitjançant un taulell d’anuncis a l’Ajuntament i al web. Els 
interessats podrien consultar la informació periòdicament amb les 
últimes novetats. És important actualitzar amb freqüència el taulell 
d’anuncis i indicar amb claredat les dates de venciment dels ajuts i 
les fonts d’informació. 
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En aquest sentit es proposa: 
 
- Fer un cens de les subvencions presents  
 
- Creació d’un servei municipal d’informació i assessorament físic 
sobre les diferents subvencions i ajuts presents 
 
-  Dotar l’actual pàgina WEB del municipi amb informació bàsica 
d’aquest servei i de les subvencions presents, senyalant l’ordre de 
l’ajut o subvenció, òrgan administratiu que el publica, termini i 
enllaç directa amb aquest  
 
- Difondre la creació d’aquest servei a través dels mitjans de 
comunicació local presents i també de les subvencions vigents 
cada 20 dies 
 

Termini d’execució: Mig Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 4.000 € Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: DdG 
Indicadors de seguiment: 31 
Programes de finançament:  
 
-  Diputació de Girona. Programa “del Pla a l’Acció”. 
 

 
ACTUACIÓ 6.3.5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 3 

Difusió del pla d’acció local. 

Objectiu Difondre L’Agenda 21 a la ciutadania. 

Justificació 

 
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, 
Breda s’ha adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa 
d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal d’elaborar l’Agenda 21 
local del municipi. 
 
D’aquesta manera, des del consistori municipal es pren el 
compromís d’establir, progressivament i en tots els àmbits 
d’actuació, una acció de govern local sota criteris de 
desenvolupament sostenible, entre els quals hi destaca el següent: 
 
- Impuls d’instruments coordinats de gestió municipal amb 
l’objectiu de millorar l’eficiència dels serveis, promoció de la 
cohesió del territori i foment de la participació ciutadana. 
 
Així doncs, i tenint en compte l’últim punt, l’Ajuntament ha de 
vetllar per la difusió de l’Agenda 21 a la ciutadania.  
 

Descripció i 
tasques 

 
Des de l’Ajuntament de Breda, aprofitant els diferents mitjans de 
comunicació locals, s’informarà als ciutadans del Pla d’acció i de les 
diferents actuacions que s’estan duent a terme.  
 

De manera específica es proposa:  

- l’elaboració d’un llibret divulgatiu (amb CD-rom inclòs) amb 
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l’objectiu de difondre l’Agenda 21 i el Pla d’Acció Local cap a la 
Sostenibilitat de Breda,  

- realització d’una sessió informativa sobre el PALS que s’hagi 
aprovat pel ple de l’ajuntament 

- difondre els documents de l’agenda 21 a la pàgina WEB de 
l’ajuntament  

 
Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 15.300 €  Fonts de finançament: AB 
Experiències modèliques i manuals: - 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB 
Indicadors de seguiment: 31 
Programes de finançament:  
 
- Diputació de Girona. Programa “del Pla a l’Acció”. 
 

 
ACTUACIÓ 6.3.6 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 PROGRAMA 3 

Implantar sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient a les diferents 
seccions municipals. 

Objectiu 

 
Sistematitzar i procedimentar la gestió diària de l'administració 
local. 
 

Justificació 

 
Es tracta de millorar i garantir la qualitat ambiental de les diferents 
seccions municipals, i per tant continuar amb el procés cap a la 
sostenibilitat del mateix consistori.   
 

Descripció i 
tasques 

 
Es proposa implantar sistemes de gestió de la qualitat i medi 
ambient en aquelles seccions municipals que es cregui més 
convenient que afectarà diferents àrees i activitats municipals. 
L’objectiu és poder sistematitzar i procedimentar la gestió diària 
d’aquests aspectes i fer-ne un seguiment i valoració. Cal considerar 
les diverses normes existents per a l’establiment dels sistemes i la 
possibilitat de certificació. 
 
En aquest sentit es proposa que l’ajuntament inicií un estudi previ 
per veure les possibilitats d’implantar sistemes de gestió ambiental 
en alguns dels seus serveis o dependències, per assumir la 
responsabilitat per a l’ús dels recursos naturals i la qualitat 
ambiental i introduir sistemes de gestió ambiental per a la 
sostenibilitat local.      
 

Termini d’execució: Curt Grau de prioritat: Mitjà 
Pressupost estimat: 9.000 € Fonts de finançament: AB i DMAiH 
Experiències modèliques i manuals:  
 
- Millora de la gestió ambiental municipal de l’ajuntament de Terrassa 
 
Normativa vinculant: - 
Nivell d’abast: Local Sectors involucrats: AB 
Indicadors de seguiment: 24, 26, 27, 28 i 29 
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Programes de finançament:  
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure 
accions de sostenibilitat local.  
- Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
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4.4. Acrònims 
 
Per definir els sectors involucrats s’han utilitzat els següents acrònims: 
 

Acrònim Descripció 

AA Altres ajuntaments 

AAVV Associacions de Veïns 

AB Ajuntament de Breda 
ABS Àrea Bàsica de Salut 

AC Associacions de Comerciants 

ACA Agència Catalana de l’Aigua 

ADF Associació de Defensa Forestal 

AH Associació Hàbitats 

AL Associacions Locals 
AOLEGCG Associació per l’Orientació Laboral i Empresarial de les Comarques 

Gironines 
ATS Associació de Turisme de la Selva, comarca de l’Aigua 

CAPG Cambra Agrària Provincial de Girona 

CCS Consell comarcal de la Selva 

CE Centres Escolars 

CERM Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis 
CFC Consorci Forestal de Catalunya 

COCING Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona 

CPF Centre de la Propietat Forestal 

CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

CU Comissió d’Urbanisme de Girona 

DMAiH Departament de Medi Ambient i Habitatge 

DAR Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

DASC Departament d’Acció Social i Ciutadania 

DCiMC Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

DdG Diputació de Girona  
DE Departament d’Educació 

DEF Departament d’Economia i Finances 

DGEiM Direcció General d’Energia i Mines 

DGP Direcció General de Prevenció d'Emergències 

DGAP Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 

DGiAP Departament de Governació i Administracions Públiques 

DIUE Departament d’Innovació, Universitat i Empresa 

DIRIP Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 

DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

DS Departament de Salut 

DT Departament de Treball 

EC Empreses Concessionàries 
FCAC Federació de Cooperatives Agrícoles Catalanes 

FCVS Federació Catalana de Voluntariat Social 

FOEG Federació d Organitzacions Empresarials de Girona 
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Acrònim Descripció 

ICAEN Institut Català de l’Energia 

ICF Institut Català de Finances 

IGC Institut Geològic de Catalunya 

MMA Ministerio de Medio Ambiente 

ONS Orchis, Naturalistes de la Selva i de l’Alt Maresme 

OP Observatori del Paisatge 

P Particulars 

PF Propietaris Forestals 
PIMEC Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

PNM Parc natural del Montseny 

PS Projecte SELWA 

S Sindicats 

SP Sector Privat 
SOC Servei d’Ocupació de Catalunya 

UBASP Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària 

UE Unió Europea 

UIES Unió Intersectorial Empresarial de la Selva 

XCT Xarxa de Custòdia del Territori 
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5. TEMPORALITZACIÓ I PRIORITZACIÓ DEL PLA 
D’ACCIÓ LOCAL  
 
Totes les accions definides al Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Breda 
vénen definides per una estimació del termini d’execució així com també el seu 
nivell de prioritat. Tanmateix els terminis d’execució i el nivell de priorització de 
les accions, fixats mitjançant el PALS, tot i estar consensuats amb 
l’Ajuntament, estan subjectes a una constant revisió en funció dels interessos i 
necessitats de l’Ajuntament de Breda. 
 
A continuació es presenta un resum del Pla d’Acció en funció del termini 
d’execució, el nivell de prioritat i el cost aproximat del total d’accions.  
 

Estructura del PALS 

6 línies estratègiques 

26 programes d’actuació 

93 actuacions 

 

Priorització i terminis d’execució 

Prioritat 
Termini 

Alta Mitjana Baixa Total 

Curt 35 19 3 57 

Mig 17 11 2 30 

Llarg 3 2 1 6 

Total 55 32 6 93 

 
Cost aproximat de cada línia estratègica 

Línia 
estratègica 

Programa Cost € 

1 

I. Conservació del medi natural terrestre. 10.600 € 

II. Restauració dels ecosistemes fluvials de la riera 
de Repiaix i de Breda. 

40.000 € 

III. Foment de la custòdia del territori com a 
instrument de gestió. 

6.300 € 

IV. Conservació i gestió dels espais claus per 
garantir la connectivitat ecològica. 

66.000 € 

V. Promoció i revalorització del paisatge. 74.000 € 

TOTAL 196.900 € 
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Línia 
estratègica 

Programa Cost € 

2 

I. Desenvolupament d’una planificació territorial i 
urbanística sostenibles. 

138.000 € 

II. Gestió, promoció i millora de la xarxa de camins 
rurals. 

62.600 € 

III. Millora de l’accessibilitat i promoció d’una 
mobilitat sostenible. 

158.000 € 

IV. Millora de la qualitat de l’espai urbà. 63.000 € 

TOTAL 421.600 € 

3 

I. Ús racional i estalvi de l’aigua. 21.000 € 

II. Millora de la gestió energètica i foment de les 
energies renovables. 

90.000 € 

III. Adopció d’ una reglamentació municipal de 
millora de la qualitat ambiental. 

10.000 € 

IV. Optimització en la gestió dels residus. 18.000 € 

TOTAL 139.000 € 

4 

I. Potenciació d’un sector econòmic industrial 
respectuós amb el medi ambient. 

15.000 € 

II. Protecció dels espais agrícoles i millora de la 
seva gestió. 

63.500 € 

III. Impuls d’un sector turístic de qualitat fomentat 
en el patrimoni natural, històric, arquitectònic i 
cultural del municipi. 

78.000 € 

IV. Suport a la creació de noves empreses i foment 
de la cultura emprenedora. 

97.500 € 

V. Foment de les polítiques actives d’autoocupació. 135.500 € 

VI. Dinamització del comerç local. 18.000 € 

TOTAL 407.500 € 

5 

I. Promoure l’educació i la sensibilització ambiental. 35.300 € 

II. Millora de l’accés a l’habitatge. 12.000 € 

III. Foment de la salut i el benestar social i 
potenciació de la igualtat d’oportunitats. 

21.000 € 

IV. Prevenció i control dels riscos ambientals. 20.200 € 

TOTAL 88.500 € 

6 

I. Impuls de la gestió mancomunada i coordinació 
entre organismes públics. 

3.500 € 

II. Foment de la participació ciutadana en la presa 
de decisions. 

4.500 € 

III. Elaboració d’un programa per millorar la gestió 
ambiental a l’ajuntament. 

69.300 € 

TOTAL 77.300 € 
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Valoració econòmica de les accions segons termini i línies estratègiques 

Línia 
estratègica 

Curt 
(0 - 2 anys) 

Mig 
(3 - 5 anys) 

Llarg 
(6 - 10 anys) 

Cost € 

1 120.600 € 61.300 € 15.000 € 196.900 € 

2 234.100 € 187.500 € 0 € 421.600 € 

3 114.500 € 24.500 € 0 € 139.000 € 

4 238.500 € 127.500 € 41.500 € 407.500 € 

5 64.300 € 24.200 € 0 € 88.500 € 

6 35.300 € 40.000 € 2.000 € 77.300 € 

Total 807.300 € 465.000 € 58.500 € 1.336.800 € 

 
 
 


