
PALS DE PORQUERES, CAMÓS I 

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER LA 
SOSTENIBILITAT DEL 
MUNICIPI DE CAMÓS 

                         
                                                       
 
 
 

 
Amb el suport de la: 

 
 
 Coordinació i redacció:      

 
 

Abril 2006 



Agenda 21 Local    Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Camós 

 

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.  1 
 

DOCUMENT IV.  

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 

SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI DE CAMÓS 

Índex 

1. OBJECTIUS I METODOLOGIA .................................................. 2 

2. Bases per a l’establiment de les Agendes 21 Locals................ 4 

2.1. La Carta d'Aalborg (1994), la Conferència de Lisboa (1996) i la Crida 
d’Hannover (2000) .............................................................................5 

2.2. El procés d'Agenda 21 Local i regional.............................................6 

2.3. Bases per a l’establiment de l’Agenda 21 Local al municipi ...............10 

3. Declaració de desenvolupament local sostenible ...................12 

4. Proposta de Pla d’Acció Local ................................................13 

4.1. Definició de les línies estratègiques...............................................13 

4.2. Definició dels programes d’actuació ..............................................13 

4.3. Definició de les accions o projectes específics.................................15 

4.3.1 Resum de les accions i projectes .............................................. 15 

4.3.2 Fitxes descriptives ................................................................. 18 

5. Temporalització i priorització del Pla d’Acció Local................60 

6. Pla de seguiment del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 65 

 



Agenda 21 Local    Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Camós 

 

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.  2 
 

1. OBJECTIUS I METODOLOGIA  

Els principals objectius de l’Agenda 21 o Pla d’Acció Local per la 
Sostenibilitat de Camós seran: 
 
 

• Dotar al municipi dels elements de coneixement per a poder 
desenvolupar de manera programada la seva política municipal 
integrant els aspectes ambientals, territorials i socioeconòmics seguint 
els principis d’un desenvolupament sostenible. 

 
• 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. 

 
• Un dels principals elements a destacar és el foment de 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 segueix l’esquema 
general d’una planificació estratègica amb l’objectiu de promoure un 
desenvolupament sostenible a nivell local, a la vegada que s’adapta als 
paràmetres definits per la Diputació de Girona.  
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Font: Elaboració pròpia 

 
La metodologia de treball s’ha d’encarar cap a la redacció d’una auditoria 
municipal que reculli de manera integral tots els factors i paràmetres 
ambientals, econòmics i socials del municipi. A partir d’aquests treballs 
s’elaborarà una diagnosi municipal que valorarà els riscos i oportunitats del 
municipi seguint els principis de sostenibilitat i que, per últim, serviran de base 
per a la redacció del Pla d’Acció Local per a Sostenibilitat de Camós. 
 
El Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat (PALS), s’entén com un document 
programàtic resultat de la diagnosi municipal i subjecte a un procés de 
participació ciutadana, que establirà els programes i actuacions concretes que 
cal implantar a la ciutat.  
 
També s’elabora un Pla de Participació i Comunicació per tal de dinamitzar la 
participació ciutadana i definir un programa de difusió, que s’ha  desenvolupat 
de manera paral·lela a la redacció dels treballs del PALS.  L’objectiu no és altre 
que implicar el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes de Camós. 
 
S’ha realitzat un programa d’indicadors de sostenibilitat que permetin mesurar 
i contrastar l’aplicació efectiva del PALS, i a la vegada ser un instrument per 
comparar la situació ambiental dels diferents municipis de les comarques 
gironines, i creació d’una Comissió de Seguiment de l’Agenda 21, que vetlli per 
la materialització dels compromisos adquirits i que incentivi permanentment la 
participació ciutadana. 
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2. Bases per a l’establiment de les Agendes 21 Locals  

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 tres 
anys més tard -del 3 al 14 de juny de 1992- a la ciutat brasilera de Rio de 
Janeiro. La Conferència de Rio es va popularitzar com la Cimera de la Terra i 
va constituir la reunió internacional més important realitzada fins aleshores, 
amb una participació total de 170 estats en les sessions oficials, així com de 
prop de 6.000 ONG’s de 189 països en la que fou cimera paral·lela, altrament 
dita Fòrum Global 92.  
 
Des de la Cimera de Rio, els seus principals criteris i objectius han tingut una 
àmplia difusió i s’han realitzat noves trobades relacionades amb moltes de les 
seves consideracions:  
 
Cimera del Caire sobre Població (1994) 
Cimera de Berlín sobre el Canvi Climàtic (1995) 
Cimera de Pequín sobre la Dona (1995) 
Conferència d’Istanbul Hàbitat-II (1996) 
 
A nivell europeu és on més s’avançà, el V Programa de Medi Ambient de la 
Unió Europea: Cap a un Desenvolupament Sostenible (1992), va marcar les 
pautes que havien d’orientar el desenvolupament de polítiques concretes en 
els diferents àmbits. 
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Així, els principis de l’Agenda 21 aprovats a la Cimera de de Rio van tenir, 
l’any 1994 la seva concreció en el marc de la Conferència Europea sobre les 
ciutats sostenibles, celebrada a Aalborg (Dinamarca). Les autoritats locals i els 
representants d’organitzacions internacionals i membres d’administracions i 
entitats privades, van adoptar l’anomenada Carta de les Ciutats Europees 
cap a la sostenibilitat – o altrament coneguda com a Carta d’Aalborg – 
en la que es reconeix el paper històric de les ciutats i pobles en la configuració 
del nostre model social i cultural. 

2.1. La Carta d'Aalborg (1994), la Conferència de 
Lisboa (1996) i la Crida d’Hannover (2000) 

Carta d’Aalborg 
En la trobada de municipis europeus a Aalborg (Dinamarca), el 27 de maig de 
1994, es van definir els inicis i primers compromisos de 80 municipis europeus 
en vers la sosteniblitat. Els municipis que van firmar la Carta de Viles i Ciutats 
Europees vers la Sostenibilitat (la Carta d’Aalborg), es van comprometre a 
participar en el procés de desenvolupament i consecució d’un consens entre 
les seves comunitats locals sobre un pla d’acció a llarg termini vers la 
sostenibilitat (l’ Agenda Local 21). 
 
La Carta d’Aalborg que fou aprovada pels participants en la Conferència 
europea sobre les ciutats sostenibles celebrada a Aalborg, Dinamarca, el 27 de 
maig de 1994. Consta de tres parts: 
 Part I: Declaració de consens: les ciutats europees cap a la sostenibilitat.  
 Part II: Campanya de ciutats europees sostenibles.  
 Part III: Participació en les iniciatives locals del Programa 21: plans d’acció 
local a favor de la sostenibilitat. 
 
L’Ajuntament de Camós s’adhereix a la Carta d’Aalborg en data de 7 de juliol 
de 2004,  prenent el compromís d’implantar la seva Agenda 21 Local. 
 

Carta de Lisboa  

Representants de 1.000 autoritats locals i regionals de tota Europa es van 
reunir a la Segona Conferència Europea de Viles i Ciutats Sostenibles a Lisboa, 
Portugal, del 6 al 8 d'Octubre de 1996. Van ser informats de la situació del 
procés de l'Agenda Local 21 a 35 països europeus i van avaluar els progressos 
realitzats des de la celebració de la Primera Conferència a Aalborg, Dinamarca, 
el maig de 1994. Van intercanviar idees i experiències de pràctiques locals i 
van explorar oportunitats de col·laborar amb altres comunitats europees en 
projectes conjunts. Van identificar les necessitats de les autoritats locals 
compromeses en els processos de l’Agenda Local i van ajudar a donar forma a 
la pròxima fase de la Campanya.  
 
La Campanya de Viles i Ciutats Europees Sostenibles, iniciada a la Conferència 
d’Aalborg pels 80 municipis europeus que van firmar la Carta de Viles i Ciutats 
Europees vers la Sostenibilitat (la Carta d’Aalborg), s’ha ampliat mentrestant 
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amb la participació de 250 autoritats locals i regionals. La fase inicial de dos 
anys de la Campanya es va dedicar inicialment a difondre la sostenibilitat local 
tot promovent la Carta d’Aalborg i tot impulsant a més autoritats locals a 
firmar la Carta, a unir-se a la Campanya i a oferir guiatge sobre el procés de 
l’Agenda Local 21.  
 
Els participants a la Conferència de Lisboa de 1996 van subscriure el 
document "De la Carta a l’Acció". Està basat en les experiències locals tal com 
es van exposar i discutir en els 26 tallers de la Conferència i pren en 
consideració els principis i recomanacions exposats a la Carta d’Aalborg. 
Aquesta fase es concentra en la implementació dels principis exposats a la 
Carta, tot iniciant i duent a terme el procés d’una Agenda Local 21 i tot 
implementant el pla de sostenibilitat local.  
 
Declaració de Hannover 
La Declaració de Hannover és el document firmat per 250 representants 
municipals de trenta-sis països europeus i regions veïnes, que es van reunir a 
la Conferència de Hannover 2000 (la Tercera Conferència Europea sobre 
Ciutats i Pobles Sostenibles) celebrada del 9 al 12 de febrer de 2000. En 
aquesta trobada es van avaluar els avenços que s’havien realitzat per tal que 
les ciutats i viles fossin sostenibles i posar-se d’acord sobre la direcció que es 
volia prendre per al segle XXI. 
 
Aquests tres documents són la base i l’inici de l’elaboració dels Plans d’Acció 
Local, ja que marquen les pautes i compromisos que s’han d’adquirir per tal 
d’aconseguir pobles i ciutats el més sostenibles possible. 
 
Destacar per últim que l’any 2002 a Johanesburg, es va celebrar la Cimera 
Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible, coneguda com a Rio+10. En la 
Declaració realitzada els governs es van comprometre a emprendre accions 
per fer realitat el desenvolupament sostenible, destacant com a principals 
reptes que cal afrontar: l’eradicació de la pobresa, el canvi de pautes de 
producció i consums i la protecció i gestió dels recursos naturals. Tot des d’una 
perspectiva a llarg termini i una àmplia participació en la presa de decisions. 

2.2. El procés d'Agenda 21 Local i regional 

Fases del procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de Camós 
 

√ 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. 
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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’estanyols, caracterització del medi 
natural, etc.). 
 

√ 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 referencial els principis bàsics del 
desenvolupament sostenible.  
 

√ 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). 
 

√ 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 de Camós, alhora que es crearà 
una Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 de Camós (Plataforma de Custòdia 
durant el procés de participació ciutadana) 
 

√ 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 
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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.  
 
La participació ciutadana es pretén assolir mitjançant diferents instruments els 
quals es detallen més àmpliament en el document que fa referència al Pla de 
participació i comunicació (Document III). 
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Procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de Camós. Font: Elaboració pròpia 
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2.3. Bases per a l’establiment de l’Agenda 21 Local al 
municip
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procés d’implantació de l’Agenda 21 local. Font: Web del CILMA (Diputació de Girona) 
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El Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat haurà de ser aprovat en darrera 
instància pel govern municipal i adquirirà rang de text programàtic, amb uns 
compromisos vinculats i unes dates concretes d'execució - d'aquí la 
denominació genèrica d'Agenda 21 Local. 
 
L'Agenda 21 Local, els objectius de la qual seran la millora ambiental i 
socioeconòmica i l'avenç cap a models de desenvolupament sostenible, haurà 
de contemplar un programa de seguiment a fi i efecte de certificar que de 
veritat s'assoleixen les fites. La fiscalització caldrà que l'exerceixi el propi 
consistori i l'administració municipal, els tècnics col·laboradors, el conjunt de 
la ciutadania i els agents socials implicats, així com la Plataforma de custòdia o 
seguiment ciutadà.  
 
L'avaluació continua comprovarà que les actuacions s'hagin dut a terme 
completament i que els resultats obtinguts siguin els esperats. L'efectivitat de 
les accions concretes que es desenvolupin podran ser contrastades mitjançant 
la utilització dels indicadors de sostenibilitat. 
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3. Declaració de desenvolupament local sostenible  

 
Font: Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat 

 
L’Ajuntament de Camós va firmar en el seu moment, la Carta d’Aalborg com a 
poble que vol esdevenir sostenible, i es va comprometrà a desenvolupar 
l’agenda 21 Local per elaborar un pla d’acció local cap a la sostenibilitat com el 
que es presenta. 
 
Posteriorment, seguint amb el compromís realitzat per l’Ajuntament, caldrà 
que s’implanti i es dugui a terme el PALS per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible del poble de Camós, i que aquest compromís es 
tingui present en qualsevol presa de decisions que afecti el desenvolupament 
del municipi. 
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4. Proposta de Pla d’Acció Local  

4.1. Definició de les línies estratègiques 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

A. GESTIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I SUPERFICIALS DEL 
MUNICIPI I DE LES PRÀCTIQUES AGROPECUÀRIES 

B. FOMENT DE LA DIVERSITAT PAISATGÍSTICA ASSOCIAT AL 
MANTENIMENT DE LA BIODIVERSITAT I A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS 
AGRO-RAMADERES AFAVORIDORES D’AQUEST DOS ASPECTES 
C. GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS 
D. DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL 
MUNICIPI 
E. DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL DEL MUNICIPI. 
VALORITZACIÓ DELS SEUS BENS CULTURALS 
F. IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I 
EN RELACIÓ ALS MUNICIPIS DELS VOLTANTS 
G. MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I DE LA 
CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM ENERGÈTIC I 
MILLORA DE LA GESTIÓ 

 
 

4.2. Definició dels programes d’actuació 

A. GESTIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I SUPERFICIALS DEL 
MUNICIPI I DE LES PRÀCTIQUES AGROPECUÀRIES 

I: Seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies 

II: Elaboració de plans per analitzar la capacitat agrària i ramadera del 
territori i promoure solucions al respecte 

 
B. FOMENT DE LA DIVERSITAT PAISATGÍSTICA ASSOCIAT AL 
MANTENIMENT DE LA BIODIVERSITAT I A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS 
AGRO-RAMADERES AFAVORIDORES D’AQUEST DOS ASPECTES 

I: Valorització dels espais de sòl no urbanitzable no protegits 

II: Manteniment del mosaic agroforestal 

III: Elaboració d’un pla de gestió d’habitats d’interès del municipi 

IV: Redacció d’un pla de conservació de zones humides 
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C. GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS 

I: Foment de la planificació forestal 

II: Foment de la prevenció d’incendis 

 
D. DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL 
MUNICIPI 
I: Programa per a la dinamització dels diferents sectors econòmics 

 
 

E. DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL DEL MUNICIPI. 
VALORITZACIÓ DELS SEUS BENS CULTURALS 

I: Apropament dels serveis assistencials a la població 

II: Millora de l’oferta educativa 

III: Foment de l’oferta lúdico-cultural del municipi 

IV: Fomentar l’accés a l’habitatge 

V: Increment de la vigilància social 

VI: Valorització del patrimoni cultural 

 
F. IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I 
EN RELACIÓ ALS MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

I: Millora del transport públic i promoció de l’ús de la bicicleta i dels 
desplaçaments a peu 

II: Impuls de l’ús responsable del vehicle privat 

III: Manteniment de vies i camins 

IV: Foment de les zones per a vianants 

V: Control viari i de sorolls del trànsit 

 
 

G. MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I DE LA 
CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM ENERGÈTIC I 
MILLORA DE LA GESTIÓ 

I: Millora de la xarxa d’abastament i de recollida d’aigües pluvials 

II: Protecció dels recursos propis 

III: Disminució del consum energètic en el sector domèstic, públic i 
comercial 

IV: Foment de l’ús racional i eficient de l’aigua, tant en el sector 
domèstic com en la resta de sectors 

V: Minimització i millora de la gestió dels residus produïts 
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4.3. Definició de les accions o projectes específics 

4.3.1 Resum de les accions i projectes 

 
A. GESTIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I SUPERFICIALS DEL 
MUNICIPI I DE LES PRÀCTIQUES AGROPECUÀRIES 
Aquesta línia estratègica busca promoure una ramaderia i agricultura 
sostenibles, adequades a la capacitat del territori, evitant malmenar 
(contaminar) la qualitat dels aqüífers. 
I: Seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies 
Acció 1: Creació d’una xarxa de control de la qualitat de les aigües subterrànies 
en col·laboració amb l’ACA, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la 
Universitat de Girona. 
II: Elaboració de plans per analitzar la capacitat agrària i ramadera del 
territori i promoure solucions al respecte 
Acció 2: Emprendre les accions municipals necessàries per implementar legal i 
efectivament la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental 
(sobretot en establiments com: explotacions ramaderes i cases de turisme 
rural...). 
Acció 3: Promoure la creació, juntament amb els altres Ajuntaments de la zona, 
d’una planta de reciclatge de purins. 

 
 

B. FOMENT DE LA DIVERSITAT PAISATGÍSTICA ASSOCIAT AL 
MANTENIMENT DE LA BIODIVERSITAT I A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS 
AGRO-RAMADERES AFAVORIDORES D’AQUEST DOS ASPECTES 
Aquesta línia estratègica pretén assegurar la  conservació dels elements 
paisatgístics singulars del municipi que més interès tenen des del punt de vista 
de conservació de la biodiversitat. 
I: Valorització dels espais de sòl no urbanitzable no protegits 
Acció 4: Adequar la planificació urbanística a la conservació de la biodiversitat.  
II: Manteniment del mosaic agroforestal 
Acció 5: Afavorir el manteniment de tots aquests mosaics, mitjançant la seva 
catalogació a nivell municipal 
III: Elaboració d’un pla de gestió d’habitats d’interès del municipi 
Acció 6: Catalogar els hàbitats d’interès i redactar plans de recuperació i de 
protecció d’aquest espais, sobretot de zones humides i de connectors.  
IV: Redacció d’un pla de conservació de zones humides 
Acció 7: Redactar un pla de conservació dels aqüífers, estanys i estanyols del 
municipi 
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C. GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS 
Aquesta línia estratègica intenta adaptar la gestió dels terrenys forestals a les 
noves directrius polítiques i demanda social atenent la prevenció de riscos. 
I: Foment de la planificació forestal 
Acció 8: Fomentar que tots els propietaris forestals tinguin aprovat el seu 
PTGMF. 
Acció 9: Promoure altres usos del bosc amb noves iniciatives: excursions, 
itineraris,  gestió de fauna. 
II: Foment de la prevenció d’incendis 
Acció 10: Redactar el PPIF del municipi.  
Acció 11: Promoure la creació d’una Associació de Defensa Forestal (local o 
comarcal) que col·labori i coordini l’estratègia de defensa contra incendis a nivell 
municipal i/o comarcal. 

 
D. DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL 
MUNICIPI 
Aquesta línia pretén dotar al municipi una oferta turística més en consonància amb 
els paràmetres de sostenibilitat tot desenvolupant l’economia local. 
I: Programa per a la dinamització dels diferents sectors econòmics 
Acció 12: Fomentar i diversificar l’oferta d’allotjament i el turisme rural com a 
complement de l’activitat agrària. 
Acció 13: Donar suport a iniciatives de la població local per a la promoció del 
turisme rural. 

 
E. DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL DEL MUNICIPI. 
VALORITZACIÓ DELS SEUS BENS CULTURALS 
Aquest línia pretén consolidar la població del municipi, facilitant l’accés a 
l’habitatge i aconseguint un major desenvolupament social i un reconeixement 
de la identitat. 
I: Apropament dels serveis assistencials a la població 
Acció 14: Assegurar l’accessibilitat en sanitat pública. 
II: Millora de l’oferta educativa 
Acció 15: Assegurar l’accessibilitat en educació: crear una escola bressol i 
Treballar per aconseguir escola pròpia. 
Acció 16: Incrementar l’oferta educativa no reglada, a iniciativa municipal i/o 
supramunicipal. 
Acció 17: Fomentar l’interès dels ciutadans per formar-se en l’ús de les noves 
tecnologies com ara la informàtica i les comunicacions en xarxa. 
III: Foment de l’oferta lúdico-cultural del municipi 
Acció 18: Millorar i incrementar l’oferta lúdica i cultural del municipi. 
IV: Fomentar l’accés a l’habitatge 
Acció 19: Facilitar l’habitatge pels joves. 
V: Increment de la vigilància social 
Acció 20: Incrementar la vigilància policial per part del cos de Mossos 
d’Esquadra 
VI: Valorització del patrimoni cultural 
Acció 21: Potenciar la conservació i divulgació del patrimoni cultural, històric, 
artístic i etnogràfic.  
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F. IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I 
EN RELACIÓ ALS MUNICIPIS DELS VOLTANTS 
Aquesta línia estratègica pretén impulsar un model de mobilitat urbana basant-
se en una reducció del trànsit motoritzat, potenciant el transport públic i 
afavorint els desplaçament a peu i en bicicleta. 
I: Millora del transport públic i promoció de l’ús de la bicicleta i dels 
desplaçaments a peu 
Acció 22: Realitzar un estudi de necessitats de freqüència, trajectes i horaris 
per a una futura implantació d’una xarxa de transport públic entre municipis 
propers (Porqueres, Camós, Banyoles, Sant Miquel, Cornellà...). 
Acció 23: Crear més trams de carril-bici i procurar enllaçar els existents amb 
altres trams de municipis veïns  
Acció 24: Crear un servei de taxi per a la gent gran  
II: Impuls de l’ús responsable del vehicle privat 
Acció 25: Endegar campanyes a favor de l’ús responsable del vehicle privat. 
III: Manteniment de vies i camins 
Acció 26: Asfaltar camins principals i mantenir en un bon estat de conservació 
els camins rurals del municipi. 
IV: Foment de les zones per a vianants 
Acció 27: Implantar una senyalització per als recorreguts a peu.  
Acció 28: Planificar zones de prioritat per a vianants en els vials amb amplades 
de menys de 7 m. 
V: Control viari i de sorolls del trànsit 
Acció 29: Controlar l’excés de velocitat i el soroll de motos i “quads” dins el 
municipi. 

 
G. MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I DE LA 
CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM ENERGÈTIC I 
MILLORA DE LA GESTIÓ 
Aquesta línia estratègica busca la millora del nivell de vida dels ciutadans a base 
d’una millor gestió de l’aigua i dels residus del municipi. La pretensió és 
mantenir la qualitat de l’aigua de boca, i abaratir els costos del subministrament 
i tractament de l’aigua, així com de la gestió dels residus municipals.  
I: Millora de la xarxa d’abastament i de recollida d’aigües pluvials 
Acció 30: Fer arribar la xarxa de subministrament d’aigua potable als nuclis que 
encara no en tenen.  
Acció 31: Controlar la connexió dels desguassos de pluvials dels habitatges a la 
xarxa de clavegueram.  
Acció 32: Instaurar una xarxa separativa de les aigües pluvials per evitar 
alterar la depuradora de Cornellà. 
II: Protecció dels recursos propis 
Acció 33: Realitzar un inventari dels pous privats existents actualitzant l’actual 
cens d’aprofitament d’aigües subterrànies. 
III: Disminució del consum energètic en el sector domèstic, públic i 
comercial 
Acció 34: Elaborar i implantar un programa de col·laboració, amb el sector 
immobiliari i els usuaris, per incorporar criteris d’estalvi energètic i d’implantació 
d’ER en els habitatges. 
Acció 35: Elaborar i aplicar una proposta d’implantació de normatives i/o 
incentius fiscals per a la instal·lació d’energia solar tèrmica en les edificacions 
d’habitatges, així com en cases aïllades i masos. 
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Acció 36: Gestionar des del Consistori l’ampliació i la implementació de la xarxa 
de gas natural a tot el municipi. 
Acció 37: Auditar el consum energètic en l’enllumenat públic i en les 
instal·lacions municipals per tal de definir un Pla Rector d’estalvi i optimització 
energètic. 
IV: Foment de l’ús racional i eficient de l’aigua, tant en el sector 
domèstic com en la resta de sectors 
Acció 38: Promoure i fomentar campanyes d’estalvi energètic i d’aigua. 
V: Minimització i millora de la gestió dels residus produïts 
Acció 39: Establir un control més acurat en la producció i gestió dels residus 
ramaders basat en l’estricta aplicació de l’adequació a la Llei 3/98, que en el cas 
de la majoria de les granges (segons l’annex que siguin) és de competència 
municipal. Promoure programes informatius als agricultors 
Acció 40: Fomentar la recollida selectiva mitjançant campanyes adreçades a la 
ciutadania per sensibilitzar.  
Acció 41: Vetllar perquè la gestió en el manteniment de contenidors i la 
recollida siguin correctes. 

 

4.3.2 Fitxes descriptives 

El Programa d’actuacions es presenta mitjançant fitxes numerades on apareix 
l’objectiu de l’actuació, les directrius per a la seva execució, el termini (curt, 
mitjà, llarg), la prioritat (alta, mitjana o baixa), els organismes i/o agents 
involucrats en l’execució, les possibles fonts de finançament, i una estimació 
econòmica. No es defineix un termini en anys per a l’execució del Programa 
d’actuacions, si bé la priorització de les actuacions permet orientar el termini 
en: curt (0-2 anys), mitjà (3-5 anys) i llarg (6-10 anys). 

 

L’Ajuntament, com a promotor del projecte, serà responsable d’executar 
directament les actuacions previstes, o de negociar la seva execució amb les 
institucions i altres ens, segons es plantegi en cada cas. 

 

La inversió prevista per a les actuacions programades es distribueix a curt, 
mitjà i llarg termini, sobre un marc temporal de 10 anys. Les fitxes 
descriptives de cada actuació identifiquen possibles fonts de finançament. Les 
inversions d’altres ens i administracions s’han d’entendre com les propostes 
que l’Ajuntament buscarà per consensuar amb els afectats durant l’aplicació 
de les accions. El pressupost és de caràcter orientatiu. Al llarg dels 10 anys de 
durada de la normativa caldrà aplicar la variació del preu del diner, que aquí no 
s’ha contemplat. 
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Per definir els sectors involucrats en les actuacions, s’han utilitzat els següents 
acrònims: 

 

AB = Aigües de Banyoles 

AC = Associacions de Comerciants 

ACA = Agència Catalana de l’Aigua 

AC = Ajuntament de Camós 

Aj C: Ajuntament de Camós 

ADF= Agrupació de Defensa Forestal 

CCPE = Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

DBiF: Departament de Benestar i Familia 

DC: Departament de Cultura 

DdG= Diputació de Girona 

DE: Departament d’Educació 

DI: Departament d’Interior 

DPTiOP: Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

DS: Departament de Salut 

DMAH = Departament de Medi Ambient i Habitatge 

EC = Empreses Concessionàries 

EL = Entitats Locals 

GENCAT = Generalitat de Catalunya 

ICAEN = Institut Català de l’Energia 

IDAE = Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético 

MF = Ministeri de Foment 

PAR = Particulars 

SP = Sector privat de Camós 
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LÍNIA ESTRATÈGICA A: 
GESTIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I 
SUPERFICIALS DEL MUNICIPI I DE LES PRÀCTIQUES 
AGROPECUÀRIES 

PROGRAMA I: Seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies 

ACTUACIÓ 1: Creació d’una xarxa de control de la qualitat de les 
aigües subterrànies en col·laboració amb l’ACA, la 
Universitat de Girona i el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Aquesta línia estratègica busca garantir la qualitat de les aigües subterrànies per 
evitar episodis de contaminació puntuals o prolongats i així poder assegurar 
l’abastament d’aigua potable de qualitat a aquelles parts del municipi on encara 
utilitzen pous privats. 

Per tant el coneixement dels paràmetres de qualitat de les aigües subterrànies del 
municipi és indispensable per poder fer front a episodis de contaminació i/o 
pol·lució. 

L’objectiu és el de crear una xarxa de control de la qualitat de les aigües 
subterrànies en col·laboració amb l’ACA, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la 
Universitat de Girona per tal d’adquirir un coneixement dels paràmetres de qualitat 
de les aigües subterrànies del municipi el més acurat possible. Això permetrà al 
municipi fer front a episodis de contaminació puntuals o difusos i garantir el 
subministrament d’aigua potable a aquelles parts del municipi que no disposin de 
connexió a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

L’execució d’aquesta acció ha de consistir en l’establiment de convenis per part de 
totes les parts implicades per tal que el municipi i per extensió la Conca Lacustre de 
Banyoles sigui el punt de partida d’estudis de control i seguiment dels aqüífers 
subterranis. 

Terminis: Curt (1 any per establir les bases del conveni i signar els acords). El 
seguiment evidentment serà indefinit. 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACA, Universitat de Girona - ICRA i 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

Fonts de finançament: ACA 

Valoració econòmica: Sense valorar 
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LÍNIA ESTRATÈGICA A: 
GESTIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I 
SUPERFICIALS DEL MUNICIPI I DE LES PRÀCTIQUES 
AGROPECUÀRIES 

PROGRAMA II: 
Elaboració de plans per analitzar la capacitat agrària 
i ramadera del territori i promoure solucions al 
respecte 

ACTUACIÓ 2: Emprendre les accions municipals necessàries per 
implementar legal i efectivament la Llei 3/98 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental 
(sobretot en establiments com: explotacions 
ramaderes i cases de turisme rural...). Relacionada 
amb l’acció 39. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Per tal d’implementar legal i efectivament la Llei 3/98 és necessari que l’ajuntament 
conegui els termes que preveu la llei. Per tal de complir-la és necessari disposar de 
personal adient per dur a terme la millor adequació de les activitats segons el que 
estableix la llei. 

En aquest sentit serà necessari disposar d’un empresa consultora o d’un tècnic en 
medi ambient que verifiqui les activitats segons la llei. 

En el cas de l’ajuntament de Camós no cal que la contractació sigui a temps 
complert i pot ser compartit per diversos ajuntaments de la mateixa mida. 

Terminis: Curt (a partir de 2007 es pot convocar la plaça) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament 

Fonts de finançament: Ajuntament 

Valoració econòmica: 15.000 € anuals 
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LÍNIA ESTRATÈGICA A: 
GESTIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I 
SUPERFICIALS DEL MUNICIPI I DE LES PRÀCTIQUES 
AGROPECUÀRIES 

PROGRAMA I: 
Elaboració de plans per analitzar la capacitat agrària 
i ramadera del territori i promoure solucions al 
respecte 

ACTUACIÓ 3: Promoure la creació, juntament amb els altres 
Ajuntaments de la zona, d’una planta de reciclatge de 
purins ramaders. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Aquesta acció requereix l’elaboració prèvia d’un estudi de viabilitat per a la creació 
d’una planta de tractament de residus ramaders que segurament hauria de tenir un 
abast comarcal. 

Com a alternativa es pot estudiar la viabilitat de la creació de microplantes de 
tractament de purins properes a les activitats i que puguin ser compartides per 
varies granges. 

 

Terminis: 1 any per l’elaboració de l’estudi i 5 anys per l’aprovació del projecte 
constructiu i l’execució 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, Consell Comarcal i 
Departament de medi Ambient i Habitatge 

Fonts de finançament: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Consell 
Comarcal 

Valoració econòmica: 12.000 € per l’estudi i sense valorar la part de l’execució de 
les obres ja que serà funció de les dimensions de la planta i els m3 de purí a tractar. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 

FOMENT I MANTENIMENT DE LA DIVERSITAT 
PAISATGÍSTICA ASSOCIAT AL MANTENIMENT DE  LA 
BIODIVERSITAT I A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS 
AGRO-RAMADERES AFAVORIDORES D’AQUESTS DOS 
ASPECTES 

PROGRAMA: I Valorització dels espais de sòl no urbanitzable no 
protegits 

ACTUACIÓ : 4 Adequar la planificació urbanística a la conservació 
de la biodiversitat  

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

En termes generals, es pot dir que un dels problemes més rellevants en termes de 
conservació del paisatge i la biodiversitat a Catalunya és, actualment, la manca de 
planificació ambiental en la definició dels espais urbanitzables. Per tal de conservar 
els espais més interessants des del punt de vista del paisatge i la biodiversitat en el 
terme municipal de Camós, es redactarà una ordenança municipal que els reconegui 
i catalogui. 

Una selecció d’aquests espais es pot trobar en els apartats de connectivitat i àrees 
d’interès faunístic i florístic i la cartografia corresponent, dins el  capítol de 
biodiversitat de la memòria descriptiva del PALS. 

Atenent a la definició dels espais catalogats com a connectors biològics i 
paisatgístics, dins el Pla Territorial de les Comarques Gironines, també s’hauran 
d’incloure en la mateixa ordenança els espais catalogats pel Pla. 

 

Terminis: Curt (dos anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, propietaris privats, 
DPTOP, DMAH 

Fonts de finançament: DMAH, CEE, Fundacions 

Valoració econòmica: Sense cost per l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 

FOMENT I MANTENIMENT DE LA DIVERSITAT 
PAISATGÍSTICA ASSOCIAT AL MANTENIMENT DE  LA 
BIODIVERSITAT I A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS 
AGRO-RAMADERES AFAVORIDORES D’AQUESTS DOS 
ASPECTES 

PROGRAMA: II Manteniment del mosaic agroforestal 

ACTUACIÓ : 5 Afavorir el manteniment dels mosaics agro-forestals, 
mitjançant la seva catalogació a nivell municipal  

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

El mosaic agro-forestal que conforma bona part dels espais no urbanitzats del 
municipi de Camós representa, sens dubte, el seu element paisatgístic més destacat 
i valuós. A fi i efecte de conservar aquests espais, de gran interès biològic i d’un 
paper connector essencial a nivell comarcal, es durant a terme les següents accions:  

• Es demanarà formalment al DPTOP la inclusió de bona part del mosaic 
agroforestal dins el Pla Territorial, com a Zona de Protecció Agrícola. 

• Es redactarà una carta municipal del paisatge, que catalogui i delimiti 
aquests ambients. 

 

Terminis: Curt (dos anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, agricultors, propietaris 
forestals, DMAH, Direcció general d’Arquitectura i Paisatge 

Fonts de finançament: DMAH, Direcció general d’Arquitectura i Paisatge (DGAP) 

Valoració econòmica: Carta Municipal del Paisatge: segons subvenció de la DGAP 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 

FOMENT I MANTENIMENT DE LA DIVERSITAT 
PAISATGÍSTICA ASSOCIAT AL MANTENIMENT DE  LA 
BIODIVERSITAT I A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS 
AGRO-RAMADERES AFAVORIDORES D’AQUESTS DOS 
ASPECTES 

PROGRAMA: III Elaboració d’un pla de gestió d’habitats d’interès del 
municipi 

ACTUACIÓ : 6 Catalogar els hàbitats d’interès i redactar plans de 
recuperació i de protecció d’aquest espais, sobretot 
de zones humides i de connectors. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Com per exemple els prats de dall que són un hàbitat d’interès comunitari cada cop 
més escàs a Catalunya. La manca de previsió de les administracions ha provocat 
que, a hores d’ara, la major part de prats de dall del país hagin estat exclosos de la 
Xarxa Natura 2000. La pervivència d’aquests ambients està associada a una activitat 
cada cop menys rendible econòmicament i sotmesa a plans d’abandonament: la 
producció de farratge per al bestiar lleter. Una de les poques oportunitats de 
manteniment d’aquests espais és, per tant, la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000, 
que l’Ajuntament haurà de demanar formalment al DMAH. 

Terminis: curt (2 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, DMAH, Associacions i 
organitzacions dedicades a la custòdia del medi natural 

Fonts de finançament: Ajuntament, DMAH 

Valoració econòmica: Les possibles contrapartides econòmiques derivades de la 
inclusió dels prats de dall dins la Xarxa Natura 2000 estan encara per determinar 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 

FOMENT I MANTENIMENT DE LA DIVERSITAT 
PAISATGÍSTICA ASSOCIAT AL MANTENIMENT DE  LA 
BIODIVERSITAT I A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS 
AGRO-RAMADERES AFAVORIDORES D’AQUESTS DOS 
ASPECTES 

PROGRAMA: IV Redacció d’un pla de conservació de zones humides 

ACTUACIÓ : 7 Redactar un pla de conservació dels aqüífers, estanys 
i estanyols del municipi (especialment dels cursos 
fluvials: Matamors i Revardit) 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Els espais es seleccionaran a partir dels següents criteris: 

- Valor connector, segons l’apartat de connectivitat de la memòria descriptiva 

- Valor ecològic: zones d’interès faunístic, presència d’espècies i hàbitats catalogats 
com a prioritaris en directives comunitàries 

- Valor paisatgístic 

- Singularitat en el context català 

Un cop seleccionats els espais, es redactarà un pla de gestió i conservació, en 
format Eurosite, ideal per a la gestió de petites reserves. 

El PERUSNU haurà d’incorporar, amb grau de protecció, aquests espais.  

 

Terminis: Curt (dos anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, propietaris, DMAH  

Fonts de finançament: Ajuntament, DMAH, Fundacions 

Valoració econòmica: La redacció del pla de Gestió es valora en 18.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS 

PROGRAMA: I Foment de la planificació forestal 

ACTUACIÓ : 8 Fomentar que tots els propietaris forestals tinguin 
aprovat el seu PTGMF 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Dins el marc del nou Pla de Política Forestal tenir el PTGMF aprovat és 
imprescindible. Implica poder gestionar el bosc més eficientment, tant des del punt 
de vista tècnic com des del punt de vista polític, així com aportar noves alternatives 
a l’aprofitament forestal. Alhora de fer aprofitaments, millores o rebre ajuts, és 
imprescindible disposar d’aquest PTGMF aprovat. 

  

- Mitjançant una ordenança municipal, s’obligarà als propietaris forestals a tenir un 
PTGMF aprovat i vigent. L’ajuntament afavorirà totes aquelles actuacions dels 
propietaris forestals que condueixin al gaudi públic dels boscos.  

 

Terminis: Curt 2 anys 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, ADF, propietaris forestals 
privats, Centre de la Propietat, DMAH 

Fonts de finançament: Ajuntament, DMAH 

Valoració econòmica: Depenent de les línies d’ajut a la gestió forestal sostenible, 
del PDR i el DMAH 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS 

PROGRAMA: I Foment de la planificació forestal 

ACTUACIÓ : 9 Promoure altres usos del bosc amb noves iniciatives: 
excursions, itineraris... i fomentar que tots els 
propietaris forestals tinguin aprovat el seu PTGMF 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

El nou Pla de Política Forestal de Catalunya (PPFC) contempla usos alternatius de les 
masses forestals com a recurs econòmic i com a font de millora de la qualitat de 
vida de les persones. Alguns d’aquests nous usos passen per la valorització 
econòmica de productes i subproductes forestals, la utilització de subproductes com 
a fonts d’energies renovables (biomassa). D’altres usos estan relacionats amb l’ús 
públic de les forests. 

 

- Es redactarà una guia d’itineraris forestals pel municipi. 

 

Terminis: Llarg: Cinc- deu anys 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, ADF, propietaris forestals 
privats 

Fonts de finançament: Ajuntament, DMAH 

Valoració econòmica: Depenent de les línies d’ajut a la gestió forestal sostenible, 
del PDR. 

Edició del fulletó-guia d’itineraris forestals: 10.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS 

PROGRAMA: II Foment de la prevenció d’incendis 

ACTUACIÓ : 10 Redactar el PPIF del municipi  

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Catalunya gaudeix d’unes característiques climàtiques i de distribució i composició 
de la seva coberta vegetal que afavoreixen la proliferació d’incendis forestals. Al 
marge dels efectes que aquests tenen sobre el paisatge i la biodiversitat, la manca 
d’estratègies de prevenció dels incendis esdevé una amenaça per a la seguretat de 
les persones, especialment en municipis envoltats de masses forestals amb un 
elevat grau de càrrega de combustible. 

 

L’abandonament de les activitats agroramaders comporta un increment de la 
combustibilitat dels boscos, motiu pel qual es fan necessàries una sèrie de mesures 
preventives, com ara franges de protecció, neteges periòdiques, construcció i 
abastament (si s’escau) de punts d’aigua, etc... Totes aquestes mesures es recullen, 
a partir d’un model de combustibilitat, en un document anomenat Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPIF). 

Per tant, es redactarà un PPIF dels boscos del municipi de Camós.  

D’altra banda, l’ajuntament promocionarà la cooperació en la lluita contra incendis a 
nivell municipal, mitjançant la creació d’una ADF, on hi estiguin representats els 
propietaris forestals de tot el municipi. 

 

Terminis: Curt (menys d’un any) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, DMAH, propietaris 
forestals privats 

Fonts de finançament: Ajuntament, DMAH 

Valoració econòmica: 12.000 € per a la redacció del PPIF municipal 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS 

PROGRAMA: II Foment de la prevenció d’incendis 

ACTUACIÓ : 11 Promoure la creació d’una ADF local o comarcal) que 
col·labori coordini aquests plans de defensa contra 
incendis a nivell municipal 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Catalunya gaudeix d’unes característiques climàtiques i de distribució i composició 
de la seva coberta vegetal que afavoreixen la proliferació d’incendis forestals. Al 
marge dels efectes que aquests tenen sobre el paisatge i la biodiversitat, la manca 
d’estratègies de prevenció dels incendis esdevé una amenaça per a la seguretat de 
les persones, especialment en municipis envoltats de masses forestals amb un 
elevat grau de càrrega de combustible. 

 

L’abandonament de les activitats agroramaders comporta un increment de la 
combustibilitat dels boscos, motiu pel qual es fan necessàries una sèrie de mesures 
preventives, com ara franges de protecció, neteges periòdiques, construcció i 
abastament (si s’escau) de punts d’aigua, etc... Totes aquestes mesures es recullen, 
a partir d’un model de combustibilitat, en un document anomenat Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPIF). 

 

L’Ajuntament promocionarà la cooperació en la lluita contra incendis a nivell 
municipal, mitjançant la creació d’una ADF, on hi estiguin representats els 
propietaris forestals de tot el municipi. 

 

Terminis: Curt (menys d’un any) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament, DMAH, propietaris 
forestals privats 

Fonts de finançament: Ajuntament, DMAH, propietaris forestals 

Valoració econòmica: Les ADF poden gaudir de subvencions del DMAH per a la 
seva creació i manteniment 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA DEL MUNICIPI 

PROGRAMA I: Programa pera ala dinamització dels diferents 
sectors econòmics 

ACTUACIÓ 12: 
Fomentar i diversificar l’oferta d’allotjament i el 
turisme rural com a complement de l’activitat 
agrària.  

Descripció tècnica i justificació de l’acció (comú amb l’acció 13):  

A Camós, el percentatge de la població ocupada en l’activitat primària a passat del 
23,1% al 10,1%, entre els anys 1991 i 2001. El municipi compta amb 6 
establiments que ofereixen allotjament: 5 cases de turisme rural i 1 hotel rural (any 
2005). 

 

En aquest context, les accions a emprendre seran, cronològicament: 

a) Elaborar el Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi. L’Ajuntament 
crearà aquest catàleg per tal d’identificar les masies i cases rurals 
susceptibles de convertir-se en allotjament turístic. 

b) Conèixer, a través de consultes personals o col·lectives, l’interès de les 
explotacions agràries i forestals del municipi per conèixer les possibilitats que 
ofereix el turisme rural (allotjament, restauració i activitats) per 
complementar econòmicament les respectives activitats productives. 

c) Atenent a l’interès de la població local, facilitar informació i assessorament 
sobre qüestions clau en la reorientació econòmica de les explotacions. 
L’Ajuntament pot organitzar col·loquis o taules rodones a on s’inviti a 
professionals del turisme rural d’administracions i entitats diverses.  

d) Estudiar les possibilitats d’avantatges fiscals i incentius econòmics que 
l’Ajuntament pugui oferir per promoure el manteniment de l’activitat 
econòmica i l’habitatge de primera residència en el municipi. 

Divulgar totes les accions que emprengui l’Ajuntament a través del tots canals 
d’informació de què es disposi (p.ex. la web i els bulletins municipals). 

Terminis: Curt – Mig 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Aj C, DCTC, Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona, empreses de turisme actiu del municipi. 

Fonts de finançament: Aj C, DCTC, DMAiH i resta d’organismes públics implicats. 

Valoració econòmica: Cost depenent de les accions que es concretin. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA DEL MUNICIPI 

PROGRAMA I: Programa pera ala dinamització dels diferents 
sectors econòmics 

ACTUACIÓ 13: Donar suport a iniciatives de la població local per 
a la promoció del turisme rural 

Descripció tècnica i justificació de l’acció (comú amb l’acció 12):  

A Camós, el percentatge de la població ocupada en l’activitat primària a passat del 
23,1% al 10,1%, entre els anys 1991 i 2001. El municipi compta amb 6 
establiments que ofereixen allotjament: 5 cases de turisme rural i 1 hotel rural (any 
2005). 

 

En aquest context, les accions a emprendre seran, cronològicament: 

e) Elaborar el Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi. L’Ajuntament 
crearà aquest catàleg per tal d’identificar les masies i cases rurals 
susceptibles de convertir-se en allotjament turístic. 

f) Conèixer, a través de consultes personals o col·lectives, l’interès de les 
explotacions agràries i forestals del municipi per conèixer les possibilitats que 
ofereix el turisme rural (allotjament, restauració i activitats) per 
complementar econòmicament les respectives activitats productives. 

g) Atenent a l’interès de la població local, facilitar informació i assessorament 
sobre qüestions clau en la reorientació econòmica de les explotacions. 
L’Ajuntament pot organitzar col·loquis o taules rodones a on s’inviti a 
professionals del turisme rural d’administracions i entitats diverses.  

h) Estudiar les possibilitats d’avantatges fiscals i incentius econòmics que 
l’Ajuntament pugui oferir per promoure el manteniment de l’activitat 
econòmica i l’habitatge de primera residència en el municipi. 

Divulgar totes les accions que emprengui l’Ajuntament a través del tots canals 
d’informació de què es disposi (p.ex. la web i els bulletins municipals). 

Terminis: Curt – Mig 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Aj C, DCTC, Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona, empreses de turisme actiu del municipi. 

Fonts de finançament: Aj C, DCTC, DMAiH i resta d’organismes públics implicats. 

Valoració econòmica: Cost depenent de les accions que es concretin. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DEL MUNICIPI. VALORITZACIÓ DELS 
SEUS BENS CULTURALS 

PROGRAMA I: Apropament dels serveis assistencials a la 
població 

ACTUACIÓ 14: Assegurar l’accessibilitat en sanitat pública 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Camós no disposa de cap equipament mèdic propi, tret del servei d’una farmàcia, 
però recorre als recursos del municipi de Banyoles (12 centres sanitaris, cap de 
l’àrea sanitària del Pla de l’Estany). La proximitat a Banyoles i l’accés a la qualitat 
dels serveis mèdics que ofereix, la capital de la comarca, permet que l’escassa 
oferta sanitària que posseeix Camós no suposi un problema massa greu. Tot i això, 
des de les diferents administracions s’ha de procurar garantir l’accessibilitat a 
aquests centres de la sanitat pública. 
 
És per aquests motius que es proposa que aquesta acció es desenvolupi en dos 
fronts, per una banda, el municipi de Camós disposa d’un gruix de població 
suficientment important com per disposar en el municipi d’un petit consultori mèdic 
local. Aquest consultori podria oferir un servei bàsic d’atenció sanitària, amb un 
metge de capçalera que visités de forma puntual al llarg de la setmana. 
 
El consultori mèdic local es podria ubicar al propi edifici de l’Ajuntament, ja que el 
nucli de Camós no disposa, en l’actualitat, de cap equipament municipal no esportiu 
adequat per aquesta finalitat. 
 
Per altra banda, i per tal d’assegurar l’accessibilitat de la població al serveis 
assistencials del municipi de Banyoles, es podria crear o impulsar un sistema de 
transport públic que facilités, a la població de Camós, el desplaçament als diferents 
equipaments mèdics de la capital del Pla de l’Estany. 

 

Terminis: Curt (Transport públic) – Mig (Consultori Mèdic Local) 

Prioritat: Mig 

Sectors involucrats en la seva execució: Aj C, CCPE, DS, DBiF 

Fonts de finançament: DS, DBiF 

Valoració econòmica: Sense valoració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 21 Local    Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Camós 

 

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.  34 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA E: 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DEL MUNICIPI. VALORITZACIÓ DELS 
SEUS BENS CULTURALS 

PROGRAMA II: Millora de l’oferta educativa 

ACTUACIÓ 15: 
Assegurar l’accessibilitat en educació: crear una 
escola bressol i treballar per aconseguir escola 
pròpia 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

En educació formal, el municipi no disposa de cap centre d’ensenyament que 
atengui a la població en edat escolar obligatòria. Els alumnes acudeixen a diferents 
centres de Porqueres i Banyoles comptant amb un servei de transport i menjador 
gratuït.  
 
El municipi de Camós tenia l’any 2005 una població escolar potencial de 98 joves en 
edats compreses entre els 0 i els 16 anys. Dels quals 32 estaven en edats 
compreses entre 0 i 6 anys, i 35 entre 6 i 12. Aquests dos grups són els que formen 
la població escolar inclosa a l’educació infantil i primària respectivament. 
 
Aquest nombre es considera prou elevat com per a que el municipi de Camós 
ofereixi, com a mínim, un servei d’escola bressol i que en un futur es treballi per 
aconseguir una escola d’educació infantil i primària pròpia. 
 
Així doncs, aquesta acció s’encamina cap a, en un primer termini, crear una escola 
bressol al municipi, per a la qual l’Ajuntament hauria de crear un nou equipament 
específic. Posteriorment, l’Ajuntament de la població haurà de treballar per tal 
d’aconseguir una escola pròpia, la qual podria ser un Centre d’Educació Infantil i 
Primària (CEIP) que acollís el creixent nombre de joves en edats compreses entre 
els 0 i els 12 anys de la població. 

 

Terminis: Curt-Mig (Escola bressol) Mig-Llarg (CEIP) 

Prioritat: Alta (Escola bressol) Mig (CEIP) 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, DE 

Fonts de finançament: Aj C, DE 

Valoració econòmica: Sense valoració 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DEL MUNICIPI. VALORITZACIÓ DELS 
SEUS BENS CULTURALS 

PROGRAMA II: Millora de l’oferta educativa 

ACTUACIÓ 16: Incrementar l’oferta educativa no reglada, a 
iniciativa municipal i/o supramunicipal.  

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Aquesta actuació preveu la creació i millora de l’oferta educativa no formal del 
municipi, la qual en l’actualitat es basa tan sols en unes classes de reforç que 
s’ofereixen a nivell particular, i dels recursos que s’hi destinen.  

 

L’actuació es pot dur a terme mitjançant l’oferta de cursos tant a iniciativa municipal 
com supramunicipal, coordinant-se amb d’altres ajuntaments de poblacions veïnes 
per tal de poder ampliar la diversitat de cursos oferts, rendibilitzar recursos 
econòmics i optimitzar el personal docent. 

 

Terminis: Curt (creació de cursos) Mig (si s’ha de construir un nou equipament) 

Prioritat: Mig 

Sectors involucrats en la seva execució: AC i altres ajuntaments amb conveni 
per a la realització de cursos de formació no reglada 

Fonts de finançament: Aj C, CCPE 

Valoració econòmica: Cost segons la concreció de l’actuació 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DEL MUNICIPI. VALORITZACIÓ DELS 
SEUS BENS CULTURALS 

PROGRAMA II: Millora de l’oferta educativa 

ACTUACIÓ 17: 
Fomentar l’interès dels ciutadans per formar-se en 
l’ús de les noves tecnologies coma ara la 
informàtica i les comunicacions en xarxa 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Paral·lelament a l’acció anterior (núm. 16), és important que l’Ajuntament incentivi 
l’accés i l’interès dels ciutadans en formar-se en les noves tecnologies, com ara la 
informàtica i les comunicacions en xarxa. En aquest sentit, es proposa la creació 
d’un espai públic i gratuït on es pugui tenir accés a internet amb l’objectiu que la 
gent es familiaritzi i aprengui les utilitats que ofereix aquest recurs tecnològic, a 
banda d’assegurar l’accessibilitat al públic en general. 

 

Per tant, per l’acompliment d’aquesta acció l’Ajuntament de Camós hauria de dotar 
d’ordinadors, amb connexió a internet, un espai públic que es podria ubicar al propi 
Ajuntament o bé en un nou equipament municipal, en el qual es pugui establir un 
temps, ordre i control en les consultes efectuades pels usufructuaris. 

Terminis: Curt (accés a internet des de l’Ajuntament) Mig (si s’ha de construir un 
nou equipament) 

Prioritat: Mig 

Sectors involucrats en la seva execució: AC i altres ajuntaments amb conveni 
per a la realització de cursos de formació no reglada 

Fonts de finançament: Aj C, CCPE 

Valoració econòmica: Cost segons la concreció de l’actuació 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DEL MUNICIPI. VALORITZACIÓ DELS 
SEUS BENS CULTURALS 

PROGRAMA III: Foment de l’oferta lúdico-cultural del municipi 

ACTUACIÓ 18: Millorar i incrementar l’oferta lúdica i cultural del 
municipi 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Dins de l’oferta cultural del municipi de Camós en destaca la presència de diferents 
festes locals i fires, així com tot un seguit de llocs d’interès patrimonial que, pel seu 
valor històric, poden trobar-se inclosos en l’oferta cultural municipal. 

 

Tot i això, s’ha detectat una certa mancança pel que fa a l’oferta lúdica i cultural del 
municipi per a la seva pròpia població, per tant es proposa que des de l’Ajuntament 
es desenvolupin accions encaminades a incrementar l’oferta cultural i a crear una 
oferta lúdica per als habitants d’aquesta població. El tipus d’accions que es 
concebeix és el següent: 

- Crear un fòrum obert a la participació de la gent del poble amb inquietuds 
culturals que generin propostes per a la programació ludicocultural del 
municipi. 

- Establir una programació lúdicocultural del municipi que concerti actes 
diferents al llarg de l’any (per exemple: cinema al carrer, a l’estiu). 

- Promoure la constitució d’associacions culturals en el poble mitjançant ajuts 
municipals (cessió de local, infraestructura, despeses econòmiques) a canvi 
de garantir representacions culturals adreçades a la població local (per 
exemple: representacions teatrals, actuacions musicals, exposicions d’art, 
etc.). 

 

Terminis: Curt 

Prioritat: Mig 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, agents socials i culturals del 
municipi 

Fonts de finançament: Aj C, CCPE 

Valoració econòmica:  Cost segons la concreció de l’actuació 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DEL MUNICIPI. VALORITZACIÓ DELS 
SEUS BENS CULTURALS 

PROGRAMA IV: Fomentar l’accés a l’habitatge 

ACTUACIÓ 19: Facilitar l’habitatge pels joves 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

A Camós no hi ha cap habitatge de protecció oficial. 

 

El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, determina que els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal han de 
reservar com a mínim el 20% del nou sostre d’ús residencial de nova implantació, 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública. 

 

Tot i que no està previst revisar el planejament urbanístic vigent, l’Ajuntament de la 
població si que s’està discutint l’opció de modificar l’ordenació prevista en unitats 
d’actuació o sòls aptes per urbanitzar per permetre la creació d’habitatge 
assequible. 

 

Així, des del municipi de Camós s’ha d’apostar per la promoció d’habitatges de 
protecció, per fomentar un habitatge assequible als veïns de Camós i especialment a 
la població jove, que actualment es troba amb dificultats a l’hora d’adquirir un 
habitatge propi. 

 

Des de l'Ajuntament, s’hauria de modificar el planejament vigent i establir acords 
amb promotors urbanístics i la Generalitat de Catalunya a través del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, per tal de promocionar i construir habitatges 
de protecció oficial al municipi. 

Terminis: Curt 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, DPTiOP, DMAiH 

Fonts de finançament: Aj C, DPTiOP, DMAiH 

Valoració econòmica: No es valora 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DEL MUNICIPI. VALORITZACIÓ DELS 
SEUS BENS CULTURALS 

PROGRAMA V: Increment de la vigilància social 

ACTUACIÓ 20: Incrementar la vigilància policial per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Tot no haver obtingut dades estadístiques per part de la comissaria de Mossos 
d’Esquadra de Banyoles, que són els qui estan a càrrec de la seguretat del municipi, 
els nivells de conflictivitat al municipi són baixos.  

 

Tot i això, es proposa crear un conveni entre l’Ajuntament de Camós i el Cos de 
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i més concretament amb la seva 
delegació a Banyoles, per tal de poder establir un protocol de reunions mensuals 
entre els dos organismes amb l’objectiu de tractar els temes més destacats i 
assegurar una vigilància periòdica al municipi. 

 

Terminis: Curt 

Prioritat: Mig 

Sectors involucrats en la seva execució: Aj C, DI 

Fonts de finançament: Sense valoració 

Valoració econòmica: Depenent de la dedicació (hores/mes) en les converses i 
reunions entre l’Ajuntament i el cos de Mossos d’Esquadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 21 Local    Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Camós 

 

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.  40 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA E: 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DEL MUNICIPI. VALORITZACIÓ DELS 
SEUS BENS CULTURALS 

PROGRAMA VI: Valorització del patrimoni cultural 

ACTUACIÓ 21: Potenciar la conservació i divulgació del patrimoni 
cultural, històric, artístic i etnogràfic 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

El municipi de Camós disposa d’una gran quantitat i varietat d’elements patrimonials 
d’interès, d’entre els quals en destaquen la vil·la romana de Vilauba i l’existència un 
bé cultural d’interès nacional: La Torre, nom genèric de dos masos amb base de 
defensa. 

 

Tot i que en les Normes Subsidiàries del municipi de Camós existeixen unes Normes 
Reguladores que atorguen un cert grau de protecció d’alguns elements patrimonials 
d’interès reconegut i un catàleg d’edificis a protegir pel seu valor històric, 
arquitectònic i cultural, es posa de manifest que el municipi no disposa del catàleg 
de masies i cases rurals, tal i com assenyala el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, el qual permetria 
regulats els elements civils d’interès i les actuacions que afectessin els mateixos. 

 

Els objectius per a tendir cap a la sostenibilitat marcats des de la Diagnosi 
estratègica realitzada sobre el municipi de Camós són 1) Revalorització del 
patrimoni històric i cultural del municipi i 2) Divulgar els valors patrimonials 
existents al municipi, entre la població local i els visitants. 

 

Per tant, el municipi de Camós hauria de, en un primer termini, redactar el Catàleg 
de masies i cases rurals, i a partir d’aquí, identificar aquells elements amb un valor 
patrimonial més important per tal de completar els que actualment figuren en les 
NNSS. Un cop identificats, s’hauria de potenciar la conservació i la divulgació dels 
mateixos, tant entre els habitants del municipi com els visitants, mitjançant la 
publicació d’un recull que recopili aquests elements de forma àmplia i exhaustiva, 
degudament localitzats i documentats, i que tendeixi a donar difusió de la gran 
riquesa de què disposa el municipi. Aquesta actuació en el patrimoni civil, també ha 
d’anar acompanyada de la protecció i conservació, en termes semblants, a les altres 
tipologies de patrimoni, ja sigui eclesiàstic, militar o altres, així com del patrimoni 
etnogràfic del municipi. A més, de la possible obra d’artistes locals històrics o 
contemporanis.  

 

Terminis: Curt 

Prioritat: Mig 

Sectors involucrats en la seva execució: Aj C, CCPE, DC, DdG 

Fonts de finançament: CCPE, DdG, DC 

Valoració econòmica:  Sense valoració 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: 
IMPULSAR MODEL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I VERS ELS 
MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

PROGRAMA I: 
Millora del transport públic i promoció de l’ús 
de bicicleta i dels desplaçaments a peu 

ACTUACIÓ 22: Realització d’un estudi de necessitats de 
freqüència, trajectes i horaris, per a una futura 
implantació d’una xarxa de transport públic entre 
municipis propers 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

La manca de transport públic a Camós, provoca que hi hagi un elevat índex 
d’utilització del vehicle privat, per als desplaçaments diaris, impossibilitant a més els 
desplaçaments d’algun sectors de la població (adolescents, gent de la tercera 
edat...) a les poblacions veïnes. 
 
La implantació d’un sistema de transport públic facilitaria els desplaçaments 
d’aquests col·lectius que no disposen de mitjà de transport, alhora que permetria 
l’alternativa a tots aquells que utilitzen el transport privat per als seus 
desplaçaments. 
 

Abans de la decisió per a la implantació d’una xarxa de transport públic, cal conèixer 
quines són les necessitats reals dels habitants de Camós, per tal de optimitzar al 
màxim el servei ofert. 

 

És per això, que es creu convenient la realització d’un estudi per conèixer quines són 
les necessitats reals de la població de Camós 

Terminis: Curt (0-2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, CCPE i DdG 

Fonts de finançament: AC, DdG i CCPE 

Valoració econòmica: 6.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: 
IMPULSAR MODEL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I VERS ELS 
MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

PROGRAMA I: 
Millora del transport públic i promoció de l’ús 
de bicicleta i dels desplaçaments a peu 

ACTUACIÓ 23: Crear més trams de carril-bici i procurar enllaçar 
els existents amb altres trams de municipis veïns. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Hi ha poblacions, que per la seva orografia plana, són ideals per impulsar 
campanyes per a la utilització de la bicicleta per als desplaçaments diaris i de poca 
distància. Un d’aquests municipis és Camós, el qual tot i disposar d’un entorn 
natural idoni, encara no disposa de cap tram de carril bici municipal. 

 

Des del consistori municipal, caldria la construcció de nous trams de carril bici, per 
tal de comunicar el centre de la població amb els nuclis de població aïllats. Alhora es 
podria connectar els nous trams de carril bici, amb el trams de carril bici existents 
de poblacions veïnes com Porqueres, que sí disposa d’una xarxa de carril bici 
destacat. 

 

A més, el vial de comunicació entre Camós i Banyoles, és una carretera de doble 
carril, d’aproximadament set metres d’amplada. Aquesta carretera és la principal via 
de comunicació entre ambdós municipis, i utilitzat a diàri per centenar de vehicles. A 
aquesta via de comunicació, es proposa la creació d’un carril paral·lel a l’actual 
traçat, per on hi puguin circular tant vianants com bicicletes. Aquest vial de servei, 
pot tenir una amplada compresa entre l’1,5 i el 2,5 metres amb paviment de sauló. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, CCPE, DdG i GENCAT 

Fonts de finançament: AC, CCPE, DdG I GENCAT 

Valoració econòmica: 30.000 €/km 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: 
IMPULSAR MODEL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I VERS ELS 
MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

PROGRAMA I: 
Millora del transport públic i promoció de l’ús 
de bicicleta i dels desplaçaments a peu 

ACTUACIÓ 24: Crear un servei de taxi per a la gent gran  

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Des de l’Ajuntament de Camós, caldria fomentar la creació d’un servei de taxi. 
Aquest servei, tot i ser d’un particular, estaria gestionat per l’Ajuntament i estaria 
especialment pensat per a la gent gran, que necessiten d’un transport municipal per 
als seus desplaçaments diaris a les poblacions veïnes. 

 

La creació del servei de taxi, caldria que rebés tota l’ajuda possible per part de 
l’ajuntament, amb la tramitació de la llicència, els impostos municipals ... 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, CCPE i DdG 

Fonts de finançament: AC, CCPE i DdG 

Valoració econòmica: 3.000 €/anuals (només campanya informativa) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: 
IMPULSAR MODEL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I VERS ELS 
MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

PROGRAMA II: Impuls de l’ús responsable del vehicle privat 

ACTUACIÓ 25: Endegar campanyes a favor de l’ús responsable 
del vehicle privat. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Per aconseguir la conscienciació de la població en la reducció de la utilització del 
vehicle privat, i la major utilització del transport públic caldrà realitzar un Pacte per 
a la mobilitat que reflecteixi la millor de la mobilitat de Camós. 

 

La campanya informativa, es pot fer amb el repartiment de tríptics per tot el 
municipi, informant de la problemàtica de l’ús excessiu del vehicle privat. 

 

Aquesta campanya no té sentit si no s’implanta una línia de transport públic, en un 
futur. 

 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, CCPE i DdG 

Fonts de finançament: AC, CCPE i DdG 

Valoració econòmica: 3.000 €/anuals (només campanya informativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 21 Local    Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Camós 

 

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.  45 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA F: 
IMPULSAR MODEL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I VERS ELS 
MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

PROGRAMA III: Manteniment de vies i camins 

ACTUACIÓ 26: Asfaltar camins principals i mantenir en bon estat 
de conservació els camins rurals del municipi 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

El municipi de Camós compta d’una gran zona rural, on hi ha un important número 
de camins rurals. Es proposa per tal d’intervenir en la millor d’aquests camins: 

- Inventariar la xarxa de camins. Els Consells Comarcals a petició dels Ajuntaments 
afectats poden inventariar la xarxa de camins rurals, determinant la titularitat 
pública o privada de cada camí (segons contempla en el Decret 166/1998, de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural); per tant, l’actualització de la xarxa 
de camins existent es podria complementar amb dades sobre la titularitat d’aquests. 

- Establir i executar un Pla d’arranjament i millora dels camins rurals amb criteris de 
prevenció d’incendis forestals. L’arranjament dels camins es farà seguint les 
regulacions i especificacions establertes en la normativa urbanística. A més, a 
mesura que es realitzin les diferents actuacions de millora dels camins rurals és 
important adequar les característiques dels vials. Alhora de realitzar 
l’acondicionament de les pistes forestals com a mesura preventiva en cas d’incendis 
forestals, es proposa: 

· Contactar amb la Regió d’Emergències de Girona per decidir quines són les pistes 
forestals a arranjar. 

· Sol·licitar la corresponent subvenció. 

· Executar les obres. 

 

A més, en aquells camins principals del nucli de Camós, i que es troben en no massa 
bon estat de conservació, cal que es mantinguin en bon estat, asfaltant-los quan es 
cregui convenient. Alhora, cal garantir que cap camí principal estigui sense asfaltar. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, CCPE i PAR 

Fonts de finançament: AC, CCPE, DdG i GENCAT 

Valoració econòmica: 50.000 €/any (manteniment xarxa camins) 

 
 
 
 
 
 
 



Agenda 21 Local    Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Camós 

 

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.  46 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA F: 
IMPULSAR MODEL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I VERS ELS 
MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

PROGRAMA IV: Foment de les zones per a vianants 

ACTUACIÓ 27: Implantar una senyalització per als recorreguts a 
peu. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

El municipi de Camós compta d’una gran zona rural, on hi ha un important número 
de camins rurals. En aquests camins s’hi realitzen caminades pels entorns de la 
municipi o bé sortides amb “mountain-bike”, a més de tot tipus d’activitats de 
lleure. 

 

Es proposa la senyalització d’aquests recorreguts per tal de facilitar l’orientació als 
seus usuaris, alhora d’informar de l’entorn natural del municipi i de l’entorn de la 
comarca. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: AP i CCPE 

Fonts de finançament: AP i CCPE 

Valoració econòmica: 15.000 € (senyalització camins) 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA F: 
IMPULSAR MODEL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I VERS ELS 
MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

PROGRAMA IV: Foment de les zones per a vianants 

ACTUACIÓ 28: Planificar zones de prioritat per a vianants en els 
vials amb amplades de menys de 7 m. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Caldria la planificació de zones de prioritat per a vianants en els vials amb amplades 
de menys de 7 m. D’aquesta manera es prioritza la gent que va a peu, que no la 
utilització dels vehicles de transport. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: AP i CCPE 

Fonts de finançament: AP i CCPE 

Valoració econòmica: 15.000 € (senyalització camins, inclou acció 27) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: 
IMPULSAR MODEL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DINS DE CAMÓS I VERS ELS 
MUNICIPIS DELS VOLTANTS 

PROGRAMA V: Control viari i de sorolls del trànsit 

ACTUACIÓ 29: Controlar l’excés de velocitat i el soroll de motos 
i “quads” dins el municipi. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Des de l’Ajuntament caldria la sistematització de controls de velocitat i soroll del 
trànsit, en els punts de major risc (cruïlles i diferents zones del centre de Camós). 
Alhora caldria la redacció d’una ordenança municipal, que reguli l’accés al medi 
natural de motos i quads, els quals generen problemes de soroll i velocitat a l’entorn 
natural, afectant al medi natural. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: AP i CCPE 

Fonts de finançament: AP i CCPE 

Valoració econòmica: sense càrrec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 21 Local    Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Camós 

 

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.  48 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA I: 
Millora de la xarxa d’abastament i recollida 
d’aigües pluvials 

ACTUACIÓ 30: Fer arribar la xarxa de subministrament d’aigua 
potable als nuclis que encara no en tenen 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

El municipi de Camós, té un important número d’habitatges aïllats, molts d’ells 
corresponents a masies, i alguns d’ells són edificis de serveis. Les més properes a 
les zones urbanes, disposen de connexió amb la xarxa d’abastament municipal, 
tanmateix, la majoria no disposa de connexió. 

 

Entre d’altres, un dels nuclis de cases que no disposa d’abastament municipal, és el 
nucli de Santa Maria de Camós. 

 

Es proposa la redacció de Projectes tècnics que contemplin la connexió de la xarxa 
d’abastament municipal amb els diversos veïnats. 

 

Aquesta fase consisteix exclusivament en l’estudi previ i l’estudi de viabilitat 
econòmica, així com la redacció dels Projectes. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, ACA, AB, GENCAT i DdG 

Fonts de finançament: AC, ACA, AB, GENCAT i DdG 

Valoració econòmica:  4.800 € (redacció Projecte cada tram) 

 30.000 €/km lineal de xarxa d’aigua 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA I: 
Millora de la xarxa d’abastament i recollida 
d’aigües pluvials 

ACTUACIÓ 31: Controlar la connexió dels desguassos de pluvials 
dels habitatges a la xarxa de clavegueram  

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Es proposa la construcció d’una xarxa separativa d’aigües pluvials en aquelles 
urbanitzacions de nova creació, així com el canvi progressiu en aquelles zones 
existents. 

 

Actualment i especialment en períodes de pluja, la xarxa de sanejament de Camós 
rep importants volums d’aigües pluvials que poden arribar a alterar el rendiment de 
l’estació depuradora de Cornellà del Terri i per tant implicar l’arribada al medi 
hidrològic/hidrogeològic de volums diversos d’aigües residuals no tractades. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AP, EC, ACA, CCPE i DdG 

Fonts de finançament: AP, GC, CCPE i DdG 

Organitzatiu i/o tècnic (redacció ordenança) Valoració econòmica: 

40.000 €/Km lineal (substitució xarxa existent) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA I: 
Millora de la xarxa d’abastament i recollida 
d’aigües pluvials 

ACTUACIÓ 32: Instaurar una xarxa separativa de les aigües 
pluvials per evitar alterar la depuradora de 
Cornellà 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

El sistema de sanejament de Camós està constituït per una xarxa en què es 
barregen les pluvials i les residuals. 

 

L’Ajuntament caldria que realitzés una ordenança municipal, on s’hi reflectís la 
obligatorietat de la instauració de la xarxa separativa en aquelles urbanitzacions de 
nova creació. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AP, EC, ACA, CCPE i DdG 

Fonts de finançament: AP, GC, CCPE i DdG 

Organitzatiu i/o tècnic (redacció ordenança) Valoració econòmica: 

40.000 €/Km lineal (substitució xarxa existent) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA II: Protecció dels recursos propis 

ACTUACIÓ 33: Realitzar un inventari dels pous privats existents 
actualitzant l’actual cens d’aprofitaments 
d’aigües subterrànies 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Camós és un municipi situat en un entorn rural, on hi ha un important número de 
cases disseminades que no disposen de xarxa d’abastament d’aigua municipal. 
Aquestes cases realitzen la captació d’aigua potable a partir de pous. Alguns 
d’aquests estan legalitzats davant l’ACA, però molts d’altres no estan legalitzats. 

Des de l’Ajuntament, caldria promoure la legalització de tots els pous existents al 
municipi per tal d’ajudar a mantenir el control de la qualitat de l’aigua i regular l’ús 
de l’aigua en tots els àmbits: domèstic, industrial, agrícola i ramader. 

Com a pas previ a la legalització d’aquestes captacions caldrà disposar d’un inventari 
detallat dels aprofitaments. 

Es proposa la següent actuació relativa a les captacions particulars: 

- Convocar a tots els veïns que disposin de captacions pròpies. 

- Revisar tots els aprofitaments i comprovar el seu estat de legalització. 

- Orientar sobre quina és la forma més adequada de dur a terme la legalització i 
elaborar un informe tècnic a l’ACA i adjuntar-lo a la sol·licitud de la concessió. 

Alhora, caldria fer tenir consciència als propietaris d’aquests pous, mitjançant una 
campanya informativa, de la importància de la realització d’analítiques periòdiques 
en tots els pous de captació. 

Terminis: Curt (0-2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, EC, ACA, DdG i GENCAT 

Fonts de finançament: AC, ACA, DdG i GENCAT 

Valoració econòmica: 6.000 – 12.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA III: 
Disminució del consum energètic en el sector 
domèstic, públic  i comercial 

ACTUACIÓ 34: Elaborar i implantar un programa de col·laboració, 
amb el sector immobiliari i els usuaris, per 
incorporar criteris d’estalvi energètic i 
d’implantació d’ER en els habitatges 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

La utilització d’energies renovables i de materials adequats en la construcció permet 
aconseguir un important estalvi de recursos i d’energia. 

 

Per això, l’Ajuntament de Camós cal que aprovi una ordenança municipal que 
incorpori criteris de sostenibilitat en la edificació. 

 

Abans de l’aprovació d’aquesta ordenança municipal, cal explicar-la i consensuar-la 
amb diferents sectors de la població (promotors, empreses immobiliàries...). 
L’ordenança també ha de regular la ubicació i les dimensions de les plaques solars 
en els edificis. 

 

L’Ajuntament de Camós, a través del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, aplicarà incentius fiscals per a la instal·lació d’energia 
solar tèrmica en les edificacions, com per exemple a través de rebaixes en l’impost 
d’obres en aquells edificis que utilitzin energia solar tèrmica. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, SCONS i EC 

Fonts de finançament: AC i CCPE 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA III: 
Disminució del consum energètic en el sector 
domèstic, públic i comercial 

ACTUACIÓ 35: Elaborar i/o aplicar una proposta d’implantació de 
normatives i/o incentius fiscals per a la 
instal·lació d’energia solar tèrmica en les 
edificacions d’habitatges, també en cases aïllades 
i masos 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Caldria que l’Ajuntament de Camós elabori i aprovi una un programa d’ajuts i 
bonificacions fiscals per tal de fomentar la implantació de l’energia solar i la 
construcció bioclimàtica al municipi. 

 

A més, des de l’Ajuntament de Camós caldrà promoure una campanya 
d’assessorament als particulars en les normatives i ajudes en la implantació de 
mesures d’estalvi energètic. 

 

Totes aquestes mesures cal que les gestioni el mateix Ajuntament de Camós, però 
amb el suport de l’ICAEN. D’aquesta manera es promourà l’eficiència energètica i la 
introducció de l’energia solar en el sector privat. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, SP 

Fonts de finançament: AC, SP i ICAEN 

Valoració econòmica: Sense valoració 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA III: 
Disminució d el consum energètic en el sector 
domèstic, públic  i comercial 

ACTUACIÓ 36: Gestionar des del consistori municipal l’ampliació i 
implementació de la xarxa de gas natural a tot el 
municipi 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Algunes zones del municipi de Camós actualment encara no disposen de la xarxa de 
gas natural que si arriba en d’altres zones del terme municipal. Tenint en compte 
que el consum de gas natural, és un dels consums energètics més nets, 
l’Ajuntament de Camós hauria de fer les gestions corresponents amb les empreses 
concessionàries per ampliar l’actual xarxa de distribució de gas. 

 

L’actuació de l’Ajuntament hauria de ser la de fer d’intermediari entre les empreses 
concessionàries i els propietaris, a més de facilitar amb la gestió dels papers i 
permisos per a la realització de les obres d’ampliació. 

 

Alhora, caldria promoure la implementació del gas en tots aquells habitatges que tot 
i poder disposar-ne no en tenen. Per fer-ho, es podria fer a través d’un porta a 
porta, a través d’un tècnic de l’Ajuntament que informés dels avantatges de la 
implantació del gas en els habitatges. 

 

D’aquesta manera es potencia la substitució de combustibles líquids per gas natural 
(un biocombustible més net). 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: AC i EC 

Fonts de finançament: AC 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA III: Reducció de la contaminació lumínica 

ACTUACIÓ 37: Auditar el consum energètic en l’enllumenat 
públic i en les instal·lacions municipals per tal de 
definir un Pla Rector d’estalvi i optimització 
energètic 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Una de les despeses més importants que tenen els Ajuntaments, és amb 
l’enllumenat públic. Per tal de tenir controlat quins són els consums reals de 
l’enllumenat, caldria la realització d’una auditoria de l’enllumenat públic i les 
instal·lacions municipals. 

 

A més d’aplicar en l’àmbit de Camós de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. És objecte d’aquesta 
Llei la regulació de les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior i interior, pel 
que fa a la contaminació lumínica que poden produir. 

 

Part de l’enllumenat públic ja s’ha anat substituint per tal de complir amb la 
normativa de l’enllumenat públic, tot i això, encara queda part d’aquest enllumenat 
públic per substituir. Es realitzarà de forma periòdica la substitució d’aquest 
enllumenat, en diferents fases d’actuació. 

 

Alhora en aquells equipaments municipals en els que es detectin deficiències o 
irregularitats energètiques, s’establirà un pla d’adequació a la normativa vigent. Així 
es prioritzaran les actuacions correctores i de manteniment per tal de millorar 
l’eficiència energètica. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, ICAEN i IDAE 

Fonts de finançament: AC 

Valoració econòmica: 9.000 – 12.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA IV: 
Foment de l’ús racional i eficient de l’aigua, 
tant en el sector domèstic com en la resta de 
sectors 

ACTUACIÓ 38: Promoure i fomentar campanyes d’estalvi 
energètic i d’aigua 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Creació d’una campanya de sensibilització per tal d’incentivar les millores 
energètiques , per a la divulgació de sistemes i accions destinades a augmentar 
l’eficiència energètica i l’estalvi de consums energètics i d’aigua. 

 

Aquestes campanyes es destinaran a tota la població, i s’intentarà fer coincidir 
aquestes campanyes amb setmanes en què es parli de problemàtiques medi 
ambientals, per tal de crear una major conscienciació. S’aprofitaria el ressò de 
campanyes a nivell autonòmic o estatal als mitjans de comunicació, amb la 
realització d’aquestes campanyes municipals. 

 

Les principals actuacions que caldrà implantar són: 

- Reducció de consum energètic. Els nous aparells que s’adquireixin sempre han de 
ser més eficients que els elements substituïts (per exemple: fluorescents de baix 
consum, balasts electrònics, interruptors d’encesa temporalitzada, sistemes de 
climatització que no utilitzin CFC...) 

- Reducció de consum d’aigua potable. Instal·lar aparells que regulin el consum 
d’aigua potable en habitatges (com el doble nivell en els lavabos), així com informar 
de les quantitats d’aigua que s’utilitzen en les accions diàries. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitja 

Sectors involucrats en la seva execució: AC 

Fonts de finançament: AC 

Valoració econòmica: 3.800 € (només la campanya informativa) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ 

PROGRAMA V: 
Minimització i millora de la gestió dels residus 
produïts 

ACTUACIÓ 39: Establir un control més acurat en la producció i 
gestió dels residus ramaders basat en l’estricta 
aplicació de l’adequació a la Llei 3/98, que en el 
cas de la majoria de les granges (segons l’annex 
que siguin) és de competència municipal. 
Promoure programes informatius als agricultors 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Per tal d’implementar legal i efectivament la Llei 3/98 és necessari que l’ajuntament 
conegui els termes que preveu la llei. Per tal de complir-la és necessari disposar de 
personal adient per dur a terme la millor adequació de les activitats al que estableix 
la llei. 

 

En aquest sentit serà necessari disposar d’un Tècnic de Medi Ambient que verifiqui 
les activitats segons la llei. 

 

No cal que tingui dedicació exclusiva i pot ser compartit per diversos ajuntaments de 
la mateixa mida que Camós. 

 

El mateix tècnic de medi ambient es dedicarà a informar als agricultors del 
funcionament de la llei. 

Terminis: Curt (a partir de 2007 es pot convocar la plaça) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament 

Fonts de finançament: Ajuntament 

Valoració econòmica: 15.000 € anuals 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA V: 
Minimització i millora de la gestió dels residus 
produïts 

ACTUACIÓ 40: Fomentar la recollida selectiva mitjançant 
campanyes de sensibilització  

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Una de les despeses importants que tenen els Consells Comarcals i alhora, els 
Ajuntaments, és amb la gestió dels residus, en especial si no es realitza una correcta 
recollida selectiva. 
 
Cada dia és més important realitzar la recollida selectiva, per tant l’Ajuntament iniciarà 
una campanya de sensibilització als ciutadans del municipi. Aquesta campanya es 
realitzarà amb l’edició de tríptics, així com amb anuncis en els programes de festes, 
revistes locals... Aquestes informacions han de ser molt visuals, amb important 
número de gràfics i poca lletra, per tal de fer més visual el resum de la informació. 
 
 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, EC i CCPE 

Fonts de finançament: AC i CCPE 

8.000 €/any (reposició i manteniment contenidors) 
Valoració econòmica: 

3.000 €/any (campanya sensibilització) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA G: 

MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’AIGUA. DISMINUCIÓ EN EL CONSUM 
ENERGÈTIC I MILLORA DE LA GESTIÓ. 

PROGRAMA V: 
Gestionar els residus urbans de forma 
correcta: recollida selectiva, punts verds, 
deixalleria... 

ACTUACIÓ 41: Vetllar perquè la gestió en el manteniment dels 
contenidors i la recollida siguin correctes 

Descripció tècnica i justificació de l’acció:  

Per tal de millorar els nivells de recollida selectiva dels residus, alhora, cal continuar 
millorant el servei actual de recollida selectiva del municipi. Tot i que l’actual dotació 
de contenidors de recollida selectiva de deixalles a Camós es pot considerar òptim, cal: 

- Reforçar el nombre de contenidors en algunes zones 
- Completar les àrees d’aportació existents (amb l’objectiu que cada àrea d’aportació 
disposi d’1 contenidor de paper, 1 de vidre i 1 d’envasos lleugers). 
- Incrementar la neteja exterior d’aquests contenidors (alguns tenen pintades) i 
reposar els contenidors avariats, així com incrementar la neteja de l’entorn d’aquests 
contenidors. 

Terminis: Mitjà (3-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AC, EC i CCPE 

Fonts de finançament: AC i CCPE 

8.000 €/any (reposició i manteniment contenidors) 
Valoració econòmica: 

3.000 €/any (campanya sensibilització) 
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5. Temporalització i priorització del Pla d’Acció Local 

Cadascuna de les accions del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Camós 
s’acompanya d’una estimació del termini d’execució de la mateixa, així com 
d’una priorització de les accions. A continuació es presenta el resum del Pla 
d’Acció amb la determinació dels terminis i la prioritat de cada una de les 
accions. No obstant els terminis fixats en aquest PALS, així com la seva 
priorització estan subjectes a una constant revisió en funció dels interessos i 
necessitats de l’Ajuntament de Camós, la qual cosa els confereix un estat de 
provisionalitat, revisable en qualsevol moment. 
 

Pla d’Acció. Entorn Físic  

Acció Termini Prioritat 

Acció 1: Creació d’una xarxa de control de la qualitat de les aigües 
subterrànies en col·laboració amb l’ACA, el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i la Universitat de Girona. 

Curt Alta 

Acció 2: Emprendre les accions municipals necessàries per implementar 
legal i efectivament la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental (sobretot en establiments com: explotacions ramaderes i 
cases de turisme rural...). 

Curt Alta 

Acció 3: Promoure la creació, juntament amb els altres Ajuntaments de 
la zona, d’una planta de reciclatge de purins. 

Curt 
/mitjà Mitjana 

 
Pla d’Acció. Entorn Biòtic 

Acció Termini Prioritat 

Acció 4: Adequar la planificació urbanística a la conservació de la 
biodiversitat.  

Curt Alta 

Acció 5: Afavorir el manteniment de tots aquests mosaics, mitjançant la 
seva catalogació a nivell municipal 

Curt Mitjana 

Acció 6: Catalogar els hàbitats d’interès i redactar plans de recuperació i 
de protecció d’aquest espais, sobretot de zones humides i de connectors.  

Curt Alta 

Acció 7: Redactar un pla de conservació dels aqüífers, estanys i 
estanyols del municipi Curt Alta 

Acció 8: Fomentar que tots els propietaris forestals tinguin aprovat el 
seu PTGMF. 

Curt Mitjana 

Acció 9: Promoure altres usos del bosc amb noves iniciatives: 
excursions, itineraris,  gestió de fauna. 

Llarg Mitjana 

Acció 10: Redactar el PPIF del municipi.  Curt Alta 

Acció 11: Promoure la creació d’una Associació de Defensa Forestal 
(local o comarcal) que col·labori i coordini l’estratègia de defensa contra 
incendis a nivell municipal i/o comarcal. 

Curt Alta 
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Pla d’Acció. Socioeconòmic i patrimoni cultural 

Acció Termini Prioritat 

Acció 12: Fomentar i diversificar l’oferta d’allotjament i el turisme rural 
com a complement de l’activitat agrària. 

Curt 
/mitjà 

Alta 

Acció 13: Donar suport a iniciatives de la població local per a la 
promoció del turisme rural. 

Curt 
/mitjà 

Alta 

Acció 14: Assegurar l’accessibilitat en sanitat pública. Curt Mitjà 

Acció 15: Assegurar l’accessibilitat en educació: crear una escola bressol 
i Treballar per aconseguir escola pròpia. 

Curt / 
mitjà 

Alta 

Acció 16: Incrementar l’oferta educativa no reglada, a iniciativa 
municipal i/o supramunicipal. 

Curt Mitjana 

Acció 17: Fomentar l’interès dels ciutadans per formar-se en l’ús de les 
noves tecnologies com ara la informàtica i les comunicacions en xarxa. 

Curt Mitjana 

Acció 18: Millorar i incrementar l’oferta lúdica i cultural del municipi. Curt Mitjana 

Acció 19: Facilitar l’habitatge pels joves. Curt Alta 

Acció 20: Incrementar la vigilància policial per part del cos de Mossos 
d’Esquadra 

Curt Mitjana 

Acció 21: Potenciar la conservació i divulgació del patrimoni cultural, 
històric, artístic i etnogràfic.  

Curt Mitjana 

 
 
Pla d’Acció. Energia, residus, mobilitat i contaminació 

Acció Termini Prioritat 

Acció 22: Realitzar un estudi de necessitats de freqüència, trajectes i 
horaris per a una futura implantació d’una xarxa de transport públic 
entre municipis propers (Porqueres, Camós, Banyoles, Sant Miquel, 
Cornellà...). 

Curt Mitjana 

Acció 23: Crear més trams de carril-bici i procurar enllaçar els existents 
amb altres trams de municipis veïns  

Mitjà Mitjana 

Acció 24: Crear un servei de taxi per a la gent gran  Mitjà Alta 

Acció 25: Endegar campanyes a favor de l’ús responsable del vehicle 
privat. 

Mitjà Alta 

Acció 26: Asfaltar camins principals i mantenir en un bon estat de 
conservació els camins rurals del municipi. 

Mitjà Mitjana 

Acció 27: Implantar una senyalització per als recorreguts a peu.  Mitjà Baixa 

Acció 28: Planificar zones de prioritat per a vianants en els vials amb 
amplades de menys de 7 m. Mitjà Baixa 

Acció 29: Controlar l’excés de velocitat i el soroll de motos i “quads” 
dins el municipi. Mitjà Baixa 

Acció 30: Fer arribar la xarxa de subministrament d’aigua potable als 
nuclis que encara no en tenen.  

Mitjà Mitjana 

Acció 31: Controlar la connexió dels desguassos de pluvials dels 
habitatges a la xarxa de clavegueram.  

Mitjà Mitjana 

Acció 32: Instaurar una xarxa separativa de les aigües pluvials per 
evitar alterar la depuradora de Cornellà. 

Mitjà Mitjana 
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Acció 33: Realitzar un inventari dels pous privats existents actualitzant 
l’actual cens d’aprofitament d’aigües subterrànies. 

Curt Mitjana 

Acció 34: Elaborar i implantar un programa de col·laboració, amb el 
sector immobiliari i els usuaris, per incorporar criteris d’estalvi energètic i 
d’implantació d’ER en els habitatges. 

Mitjà Baixa 

Acció 35: Elaborar i aplicar una proposta d’implantació de normatives 
i/o incentius fiscals per a la instal·lació d’energia solar tèrmica en les 
edificacions d’habitatges, així com en cases aïllades i masos. 

Mitjà Mitjana 

Acció 36: Gestionar des del Consistori l’ampliació i la implementació de 
la xarxa de gas natural a tot el municipi. 

Mitjà Alta 

Acció 37: Auditar el consum energètic en l’enllumenat públic i en les 
instal·lacions municipals per tal de definir un Pla Rector d’estalvi i 
optimització energètic. 

Mitjà Mitjana 

Acció 38: Promoure i fomentar campanyes d’estalvi energètic i d’aigua. Mitjà Mitjana 

Acció 39: Establir un control més acurat en la producció i gestió dels 
residus ramaders basat en l’estricta aplicació de l’adequació a la Llei 
3/98, que en el cas de la majoria de les granges (segons l’annex que 
siguin) és de competència municipal. Promoure programes informatius 
als agricultors 

Curt Alta 

Acció 40: Fomentar la recollida selectiva mitjançant campanyes 
adreçades a la ciutadania per sensibilitzar.  Mitjà Mitjana 

Acció 41: Vetllar perquè la gestió en el manteniment de contenidors i la 
recollida siguin correctes. 

Mitjà Mitjana 
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Cost aproximat de cada línia estratègica 

Línia Estratègica Programa € 

I. Seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies No valorat A 

II. Elaboració de plans per analitzar la capacitat agrària 
i ramadera del territori i promoure solucions al 
respecte 

12.000 € 

Anuals 
15.000 € 

 TOTAL > 27.000 e 

B 

 

I. Valoració dels espais de sòl no urbanitzable no 
protegits 

No valorat 

 II. Manteniment del mosaic agroforestal No valorat 

 III. Elaboració d’un pla de gestió d’hàbitats d’interès 
del municipi 

No valorat 

 IV. Redacció d’un pla de conservació de les zones 
humides 

18.000 € 

 TOTAL > 18.000 € 

C I. Foment de la planificació forestal 10.000 € 

 II. Foment de la prevenció d’incendis 12.000 € 

 TOTAL > 22.000 € 

I: Programa per a la dinamització dels diferents sectors 
econòmics 

Depenent D 

TOTAL Depenent 

I: Apropament dels serveis assistencials a la població No valorat 

II: Millora de l’oferta educativa Depenent 

III: Foment de l’oferta lúdico-cultural del municipi Depenent 

IV: Fomentar l’accés a l’habitatge No valorat 

V: Increment de la vigilància social Depenent 

VI: Valorització del patrimoni cultural No valorat 

E 

TOTAL No valorat 

I: Millora del transport públic i promoció de l’ús de la 
bicicleta i dels desplaçaments a peu 39.000 € 

II: Impuls de l’ús responsable del vehicle privat 3.000 € 

III: Manteniment de vies i camins 50.000 €  

IV: Foment de les zones per a vianants 30.000 € 

F 

V: Control viari i de sorolls del trànsit No valorat 
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TOTAL > 122.000 € 

I: Millora de la xarxa d’abastament i de recollida 
d’aigües pluvials 122.000 € 

II: Protecció dels recursos propis  > 6.000 € 

III: Disminució del consum energètic en el sector 
domèstic, públic i comercial > 12.000 € 

IV: Foment de l’ús racional i eficient de l’aigua, tant en 
el sector domèstic com en la resta de sectors 15.000 € 

G 

V: Minimització i millora de la gestió dels residus 
produïts 11.000 € 

 TOTAL > 166.000 € 

TOTAL   > 355.000 € 

 
Cost de les accions segons termini (€) 

Línia 
Estratègica 

Curt 

(0-2 anys) 

Mitjà 

(3-5 anys) 

Llarg 

(6-10 anys) 
Total € 

A 15.000 € > 12.000 €  > 27.000 € 

B  > 18.000 €   > 18.000 € 

C 12.000 €  10.000 € > 22.000 € 

D Depenent Depenent  Depenent 

E No valorat No valorat  No valorat 

F 6.000 € > 116.000 €  > 122.000 € 

G > 6.000 €  > 160.000 €  > 166.000 € 

TOTAL € 164.000 133.800 No valorat > 355.000 € 
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6. Pla de seguiment del Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat 

Indicadors 

El seguiment del desenvolupament i dels avenços obtinguts en matèria de 
sostenibilitat gràcies al Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat és basa en la 
utilització d’indicadors. Tal com diu la Declaració de Hannover: ““Ens 
comprometem a introduir indicadors de sostenibilitat local i, segons aquests 
indicadors, a establir objectius, a fer un seguiment del progrés i a redactar 
informes sobre les fites assolides. Un conjunt d’indicadors comuns per a tota 
Europa, establerts de manera voluntària, podria facilitar la comparació dels 
canvis produïts a Europa i el progrés cap a la sostenibilitat”. 

 

El ritme de creixement urbà, el tipus d’activitat econòmica, els modes de 
transport, la gestió dels recursos naturals (aigua, energia, etc.) i els residus, 
l’estat de conservació del patrimoni natural, els serveis i l’atenció a les 
persones i la pròpia vitalitat associativa dels ciutadans són aspectes que 
defineixen el perfil del municipi i permeten valorar el desenvolupament amb 
criteris de sostenibilitat. 

 

La definició d’un conjunt de descriptors o indicadors ambientals, socials i 
econòmics tenen una gran importància en el procés de l’Agenda 21, en la 
mesura que el seu seguiment continuat ha de permetre valorar l’evolució del 
municipi en el camí del desenvolupament sostenible, i intervenir, si és creu 
necessari, en la presa de decisions i en la revisió del Pla d’Acció Local.  

 

La Diputació de Girona, en el programa de suport a la redacció de Plans 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat, planteja l’aplicació d’un sistema propi 
d’indicadors dels PALS per tal de contrastar i comparar l’aplicació dels Plans 
d’Acció Local (PALS) en els diferents municipis de les comarques gironines. 

 

Els objectius generals del sistema d’indicadors de sostenibilitat són: 

 Disposar d’un sistema de seguiment continuat que permeti avaluar el 
grau d’implantació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 

 Disposar d’una monitorització que permeti el seguiment de les polítiques 
i actuacions endegades en termes d’un desenvolupament sostenible. 

 Disposar d’un sistema d’informació que pugui fer-se públic a tota la 
ciutadania  
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 Sintetitzar la informació recollida en l’Auditoria municipal en uns pocs 
paràmetres que, el seu seguiment continuat, permeti conèixer l’evolució 
del municipi en temes de sostenibilitat, i que sigui útil per a la presa de 
decisions de la política municipal. 

 

Resum dels indicadors de sostenibilitat proposats 

Indicador 
Tendència  

desitjada 
Periodicitat 

1.ÚS DE L’AIGUA Augmentar Anual 

2.LA GESTIÓ DE RESIDUS Disminuir Anual 

3.EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L’ENERGIA Disminuir Anual 

4.LA MOBILITAT Disminuir Anual 

5.ÚS DEL TERRITORI I GRAU DE PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

Augmentar Anual 

6. DIVERSITAT BIOESTRUCTURAL Augmentar Anual 

7.GRAU DE COMPACITAT URBANA 
Entre 30 -100 

hab/ha Anual 

8. GRAU D’OCUPACIÓ DE L’HABITATGE Augmentar Anual 

9. ÍNDEX D’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ <120 % Anual 

10. GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ Disminuir Anual 

11. TAXA DE MORTALITAT Disminuir Anual 

12. EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS PER LA GENT 
GRAN 

Augmentar Anual 

13. GRAU D’ASSOCIACIONISME LOCAL Augmentar Anual 

14. DEPENDÈNCIA ECONÒMICA EXTERIOR Augmentar Quinquenal 

15. VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI Manteniment Anual 

16. PROXIMITAT DE L’OFERTA COMERCIAL Augmentar Anual 

17. TAXA D’ATUR Disminuir Anual 

18. QUALITAT AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

Augmentar Anual 

19. DESPESA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE 
SOSTENIBILITAT 

Augmentar Anual 
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1.ÚS DE L’AIGUA 
 
 
Valoració del consum d’aigua atenent criteris de racionalització de la despesa i criteris 
de qualitat de les aigües de la xarxa de drenatge a partir de l’ús d’índexs biològics 
(índexs BILL). 
 
L’indicador es ponderarà tenint en compte la despesa total d’aigua diària per habitant 
(no inclou el consum agrícola), valorant positivament l’estalvi per sota dels 250 
l/dia.hab. i fins un mínim de 150 l/dia.hab. Per al càlcul de la despesa total d’aigua 
s’estimen els abastaments de fonts pròpies i l’abastament de xarxa. 
 
Igualment es calcularà d’acord amb la metodologia establerta l’índex BILL de qualitat 
biològica en un mostreig que abasti el conjunt dels hàbitats representats al sistema 
fluvial. La presa de dades es farà en algunes de les rieres que passen pel terme 
municipal, sempre abans de la sortida del terme i en el cabal principal, o bé 
directament a l’estany. 

 

CÀLCUL 

 
 
 
 
On A = 0,1 si els punts de mostreig es troben per sota dels 100 m d’alçada, A = 0,12 

si se situen entre els 100 m i els 600 m, i A = 0,14 si es troben per sobre dels 600 m. 

 
(1) Té el seu límit mínim en els 150 l/hab.dia. 

 
 
Unitats: Litres aigua/habitant i dia   Periodicitat: Anual 
 
 

TENDÈNCIA 
DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

I. TERMINIS 

Augmentar Llarg  
Augmentar Mig 
Augmentar Curt 

 
Resultat: 154 (2005) 
 
Nota: Valor BILL estimat de les rieres i punts de mostreig del municipi = 6,5 

(considerem les aigües amb signes d’estrès, sistemes eutròfics) 
 

Índex BILL/Núm. de conques  ∑   

A 

Racionalització i 
qualitat de l’aigua 
 

= (250 - l. aigua/hab.dia-1-) + 
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Fonts: Aigües de Banyoles (consums d’aigua) 
  L’índex BILL s’ha de calcular a partir de treball de camp. 
 
Interpretació dels resultats: 
Uns valors alts d’aquest indicador ens donaran a entendre consums racionals d’aigua i, 
alhora, estats dels sistemes fluvials poc o molt sanejats i amb comunitats biològiques 
ben estructurades. Tanmateix, un índex baix significarà despeses d’aigua no 
adequades i cabals d’aigua pol·luïts o de poca qualitat. 
En aigües estuàriques o embassades, l’índex BILL tendeix a ser baix degut a la pròpia 
naturalesa del sistema, mentre que en aigües corrents els valors obtinguts 
acostumaran a ser majors. 
 
El resultat es pot considerar com a bo, tenint en compte que l’indicador pot donar un 
valor màxim de 200. Cal considerar, però que el resultat s’ha obtingut a partir d’un 
valor de l’índex BILL estimat. 
 
La tendència desitjada de l’indicador seria l’augment a curt i mitjà termini, tot i que el 
manteniment d’aquest valor també seria un bon resultat. 
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2.LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
Avalua la qualitat de la gestió de residus, tant pel que fa a ala producció total com pel 
grau d’acostament als propòsits del Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PGRM), mesurant la producció final ponderada neta de residus domèstics 
per habitant. 

CÀLCUL 

 
 
 
On, 

R és la fita ponderada mitja de reciclatge per als residus domèstics de Catalunya 

(1-R) la resta de fraccions no reciclables 

B és la producció bruta de residus d’una població (Kg/any) 

E és la fracció efectivament reciclada 

F és la fracció no recuperada 

P és la població de fet ponderada 

 
Unitats: Kg/habitant i any   Periodicitat: Anual 
 
 

TENDÈNCIA DESITJADA 
DE L’INDICADOR 

II. TERMINIS 

Disminuir Llarg  
Disminuir Mig 
Disminuir Curt 

 
 
Resultat: 377,88 (2004) 
 
Producció bruta de residus any 2004 = 307.440 Kg i any 
Població any 2004 = 659 habitants 
R = 0,35 
1-R = 0,65 
E = 0,1 
F = 0,9 

 
 
Fonts: Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
   Junta de Residus 
 
 
 

(R-E) + (1-R) x F 

P 

Producció neta de residus = B x 
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Interpretació dels resultats: 
L’indicador reflexa la producció unitària de residu final no aprofitat. Un valor elevat de 
l’indicador (proper a 500) significarà baixes taxes de reciclatge, segons els objectius 
del PGRM. El PGRM (2001-2006) estableix uns objectius de valorització pel 2006 del 
69% (inclou valorització material i valorització energètica o incineració). Valors 
superiors a 500 es donaran quan la producció unitària de residus creixi a un ritme més 
ràpid que les taxes de recuperació. 
 
El valor resultant és acceptable (actualment el valor de referència mitjà de Catalunya 
d’aquest indicador és de 500 Kg/hab i any), tot i que la fracció que es recicla a Camós 
és baixa comparada amb els objectius del PGRM. 
 
La tendència desitjada seria la disminució a curt termini, que es podria produir amb la 
millora de l’eficiència de l’actual sistema de recollida selectiva i amb la implantació 
progressiva de la recollida de matèria orgànica. 
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3.EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L’ENERGIA 
 
 
Avaluació del consum energètic de la població i la proporció en què aquest consum té 
naturalesa renovable. 

CÀLCUL 

Consum net d’energia = X (1-Y) 
 
 
 
 
Y és la fracció d’energia renovable utilitzada. 

 
Unitats: El resultat s’expressarà en TEP (tones equivalents de petroli)/ hab./any  
 
Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA 
DE L’INDICADOR 

III. TERMINIS 

Disminuir Llarg  
Disminuir Mig 
Disminuir Curt 

 
Resultat: 0,27 (2004) 
 
Consum gas natural: 5,23 Tep 
Consum energia elèctrica : 176,88 Tep 

 
Fonts: - Companyies elèctriques (Agri Energia Elèctrica, Electra Avellana) 
  - Gas Natural 
  - Les dades de combustibles líquids i gasos liquats del petroli es poden 
aproximar a partir de les dades estadístiques provincials facilitades pel 
Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
 
Interpretació dels resultats: 
Un valor baix de l’indicador representarà un poc consum energètic unitari, i per tant 
uns menors valors de contaminació en general. Mentre que si obtenim un valor elevat, 
indica un consum energètic unitari elevat. 
El valor obtingut indica un poc consum energètic al municipi. 
 
Els valors obtinguts s’han fet sense tenir en compte els consums dels derivats del 
petroli, ja que no s’han pogut disposar de dades fiables, tot i que aquests consums 
tampoc són molt significatius. 

Energia elèctrica + Derivats del petroli + Gas Natural 

Població de fet ponderada del municipi 

X = 
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4.LA MOBILITAT 
 
Mesura l’ús que se’n fa de l’automòbil a partir de la relació entre els desplaçaments en 
cotxe i els desplaçaments totals. 

CÀLCUL 

 
 
 
 
 
Unitats: %       Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA 
DE L’INDICADOR 

IV. TERMINIS 

Disminuir Llarg  
Disminuir Mig 
Disminuir Curt 

 
Resultat: 87,05 (2001) 
 

 
Fonts: A manca d’una enquesta de mobilitat específica del municipi (amb dades de 
mobilitat obligada i no obligada), l’aplicació de l’indicador s’ha fet a partir de les dades 
de l’enquesta de mobilitat obligada (EMO. 2001) que ha fet l’Institut d’Estadística de 
Catalunya 
 
Interpretació dels resultats: 
Un valor baix de l’indicador (proper a 0) representarà poc ús de l’automòbil (i poc risc 
de les disfuncions i dependències que comporta en el medi urbà, mentre que un valor 
elevat (proper a 100) significarà una elevada dependència de l’automòbil per a les 
necessitats de mobilitat. 
 
El resultat remarca l’elevat ús de l’automòbil que es fa a Camós. La tendència 
desitjada és la disminució a curt i mitjà termini. Aquesta disminució es podria 
aconseguir amb la implantació d’un servei de transport públic urbà i amb el foment de 
l’ús de la bicicleta i de la mobilitat a peu. 
 

 

 

 

 

 

 

Km recorreguts en automòbil 

Km totals recorreguts 

Dependència de l’automòbil =  x  100 
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5.ÚS DEL TERRITORI I GRAU DE PROTECCIÓ ESPECÍFICA 
 
L’indicador que es proposa pretén avaluar la superfície de sòl del municipi que s'ajusta 
als següents condicionants:  
(1) Manté la qualificació de no urbanitzable. 
(2) Acull ecosistemes naturals (espais forestals, agrícola o d'estructuració típicament 
rural). 
(3) Regula de forma específica els seus usos, amb criteris de preservació del medi 
ambient. 

CÀLCUL  
 
 
 
 
 
Unitats: percentatge (%)    Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA AL 
MUNICIPI 

TENDÈNCIA 
DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

V. TERMINIS 

--- Augmentar Llarg  
--- Augmentar Mig 
--- Augmentar Curt 

 
Fonts: Ajuntament 
    
Interpretació dels resultats: 
Els resultats d’aquest indicador ens indiquen que gran part del territori està ben 
preservada, no urbanitzada, i que acull ecosistemes naturals.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sup. ajustable als condicionants establerts 

Sup. Total del municipi 

Sòl de sostenibilitat 
garantida 

 

 =  x 100 = 96% 
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6. DIVERSITAT BIOESTRUCTURAL 
 
Avalua la qualitat general dels ecosistemes a partir de la presència d’espècies 
testimoni -bioindicadors-. 

CÀLCUL 

 
 
 
 
 
(1) Només en els hàbitats presents al municipi 
(2) Hàbitats representats al municipi 
(3) Total d’hàbitats de les comarques gironines 

 
 
Unitats: %       Periodicitat: Anual 
 
 

TENDÈNCIA 
DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

Augmentar 
 
 
Resultat: (2005) 
Diversitat bioestructural: 1,03 
 
 
Interpretació dels resultats: 
El valor de diversitat bioestructural del municipi de Camós es troba en uns situació 
mitja-alta en comparació amb d’altres municipis de la província de Girona. 
Probablement és un reflex de la gran diversitat d’ambients en relació amb d’altres 
municipis, especialment a la conservació del mosaic agroforestal i al manteniment de 
zones amb varietat d’espècies forestals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. d’espècies localitzades- Núm. d’hàbitats representats-2-

Núm. d’espècies relacionades-1-
Diversitat 
bioestructural Núm. total d’hàbitats-3-

+= 
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7.GRAU DE COMPACITAT URBANA 
 
Aquest indicador permet fer una aproximació al grau de compacitat urbana a partir de 
l'evolució de la densitat neta d'habitatges. La densitat neta reflexa el nombre 
d'habitatges per hectàrea de sòl urbà (descomptant la superfície de sòl industrial i el 
sòl ocupat per vies de comunicació). Es considera que les àrees urbanes dissenyades 
per al vianant i la bicicleta han de tenir densitats mínimes de 30-40 habitatges/ha per 
tal que l'activitat diària efectivament es pugui portar a terme sense necessitar el 
cotxe. Per altra banda, aquestes densitats també asseguren una major eficiència de 
l'ús del sòl, entès com un recurs limitat i de gran valor.  
 

CÀLCUL  
 
 
 
 
 
Unitats: Habitatges/hectàrea    Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA AL 
MUNICIPI 

TENDÈNCIA 
DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

VI. TERMINIS 

--- 
--- 
--- 

30-40 Hab./Ha > x < 100 
Hab./Ha 

 

Llarg termini 

 
Fonts: Ajuntament 
   
Interpretació dels resultats: 
El resultat obtingut al municipi de Camós en quant a la compacitat urbana ens 
dóna un valor molt inferior a 30 Hab./Ha, la qual cosa indica una estructura de 
la ciutat difusa (que ocupa molt espai) i poc eficient pel que fa al transport i 
relacions socials. No obstant, cal indicar que Camós és un poble situat en una 
àrea rural, i que els valors baixos d’aquest indicador són esperables.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. habitatges 
  =    

Hectàrees de sòl urbà 

Compacitat 
urbana 

 

 =   
256 

19,20 
  = 13,30 Hab./Ha 
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8. GRAU D’OCUPACIÓ DE L’HABITATGE 
 
 
Avalua el nombre d’habitatges que es troben ocupats (habitatges de primera 
residència) respecte el total d’habitatges del municipi, fet que ens permet caracteritzar 
la vitalitat i sentit de pertinença dels ciutadans al municipi. Un nombre elevat 
d’habitatges vacants (desocupats i/o segona residència) pot indicar una baixa cohesió 
social i l’existència de zones urbanes degradades. 
 

CÀLCUL 

 
        X 100 

 
 

 
Unitats: %               Periodicitat: Anual 
 
 

TENDÈNCIA 
DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

VII. TERMINIS 

Augmentar Llarg  
Augmentar Mig 
Augmentar Curt 

 
Resultat: 74,22 (2001) 
 
 
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (total d’habitatges) Ajuntament 
(habitatges de primera residència) 
 
Interpretació dels resultats: 
 
Aquesta dada indica que el grau d’habitatges ocupats com a primera residència és de 
quasi tres quartes parts del total del parc immobiliari de que disposa Camós, i que per 
tant la vitalitat i sentit de pertinença dels ciutadans al municipi pot incrementar-se 
fàcilment en els propers anys. 
 
La tendència desitjada de l’indicador seria l’augment a curt i mitjà termini, sobretot 
mitjançant el descens del grau d’habitatges vacants que hi ha a la població. 
 

Núm. habitatges ocupats 

Núm. total habitatges 
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9. ÍNDEX D’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ 
 
 
Aquest indicador avalua el grau amb que una societat, en aquest cas comunitat local, 
envelleix, calculant la proporció entre el nombre de persones grans (65 anys i més) i 
el nombre de nens o adolescents (joves de menys de 15 anys).  

Malgrat existeix una tendència general a l’increment de l’índex d’envelliment a 
Catalunya apareixen diferències notables de l’índex d’envelliment en funció de les 
zones i/o municipis del territori.  

Com a subindicador complementari es proposa calcular l’índex de sobreenvelliment, 
entès com la proporció entre el nombre de 85 anys i més respecte el nombre de 
persones de 65 anys i més. Aquest subindicador pot indicar el percentatge de 
persones grans que tenen majors necessitats d’atenció social i sanitària. 

 

CÀLCUL 

 
 
 
 

Subindicador 

 

 

 

 
Unitats: %                   Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

VIII. TERMINIS 

Llarg 
Mig 

Índex envelliment < 120% 
Índex sobreenvelliment < 15 % 

Curt 
 
Resultat: 184,81 (any 2005) 
Índex de sobreenvelliment = 6,85 
 
Fonts: Padró municipal 
 
 
 

Núm. de persones de 65 anys i més 
100 x 

Núm de persones de menys de 15 anys 

Núm. de persones de 85 anys i més 
100 x 

Núm de persones de 65 anys i més 
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Interpretació dels resultats: 
 
L’índex d’envelliment de la població és molt elevat, el que indica per una banda una 
gran franja de població d’edat superior als 65 anys, i per altra una escassa franja de 
població jove. Aquest paràmetre s’ha d’intentar reduir fins als nivells desitjats. 
 
En canvi, l’índex de sobreenvelliment es troba dins la franja desitjada, i es considera 
important que aquest es mantingui en aquests nivell, tot i que l’elevada franja de 
població que en l’actualitat té entre 65 i 85 anys, i l’augment de l’esperança de vida, 
fan que en un futur aquest indicador possiblement augmenti considerablement.  
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10. GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
 
Calcula el percentatge de població major de 16 anys que disposa dels estudis 
obligatoris acabats.  

 

Com a complement a l’indicador es proposen dos subindicadors: 

- Percentatge de població que disposa d’estudis mitjans o superiors 
- Percentatge de població escolar immigrada respecte el total de la població 

escolar del municipi 
 

CÀLCUL 

 
 
 
 
Subindicadors 

 

 

 

 

 

 
Unitats: %               Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA DE L’INDICADOR IX. TERMINIS 

Llarg 

Mig 

Indicador: Disminuir 
Subindicadors:  
Augmentar la població amb estudis mitjans i/o 
superiors 
Augmentar o mantenir-se Curt 

 
Resultat:  39,97 (2001) 
Subindicadors = 25,39 
        0 
 
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya 

Població major de 16 anys amb ESO inacabada 

Població total 

x  100 

Població amb estudis mitjans i superiors acabats 

Població total 

x  100 

Població escolar immigrada 

Població escolar total 

x  100 
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Interpretació dels resultats: 
 
El percentatge de població amb l’ensenyament obligatori inacabat és força alt, tot i 
que es tracta majoritàriament de la important franja de població de més edat del 
municipi, la qual no va disposar, en moltes ocasions, de les oportunitats necessàries 
per a finalitzar-los. Es considera important que aquesta dada disminueixi, tot i que la 
tendència trobada així ho indica. 
 
Pel que fa als subindicadors, hi ha una bona part de la població amb estudis mitjans i 
superiors acabats, fet que indica que el grau de formació de la població, especialment 
d’aquella en una franja d’edat compresa entre els 25 i els 40 anys, és elevat.  
 
Per altra banda, l’últim dels subindicadors és 0 per que el municipi de Camós no 
disposa de cap plaça escolar, ni en educació infantil, ni en primària ni secundària, i per 
tant, tota la seva població escolar es veu forçada a emigrar a altres municipis per tal 
de rebre la formació obligatòria. Qualsevol avanç en aquest sentit es considera molt 
positiu per a la població. 
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11. TAXA DE MORTALITAT 
 
Registra el número de defuncions de la població, calculada com a el nombre de 
defuncions per a cada 1000 habitants. 

CÀLCUL 

 
 
 
 
 
Unitats: defuncions / 1000 habitants            Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA 
DE L’INDICADOR 

X. TERMINIS 

Disminuir Llarg  
Disminuir Mig 
Disminuir Curt 

 
Resultat: 10,62 (any 2004) 
 

 
Fonts: Àrea bàsica de Salut, Institut d’Estadística de Catalunya  
 
Interpretació dels resultats: 
 
Una taxa elevada de mortalitat, o un increment d’aquesta, significaria que el gruix de 
població envellida està augmentant. La tendència desitjada és la reduir aquesta taxa, 
tot i que el manteniment d’aquest valor tampoc es considera negatiu, donat que es 
troba en un rang completament normal, donada l’elevada franja de població envellida 
que presenta Camós. 

Núm. defuncions 

Població total 

 x 1000 
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12. EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS PER LA GENT GRAN 
 
Avalua els centres residencials i centres de dia que hi ha al municipi, a partir de 
calcular l’oferta de places respecte a la població de més de 65 anys. 

CÀLCUL 

 
 
 
 
 
Unitats:                          Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA 
DE L’INDICADOR 

XI. TERMINIS 

Mantenir Llarg  
Augmentar i/o mantenir Mig 

Augmentar Curt 
 
Resultat: 0 
 

 
Fonts: Ajuntament 
 
Interpretació dels resultats: 
 
Camós no compta amb cap centre assistencial o hospitalari que ofereixi places, ja que 
no disposa de cap equipament sanitari propi. Per tant, totes les necessitats 
assistencials que requereixen una estada, s’han de complimentar amb l’oferta 
sanitària de que disposa el municipi veí de Banyoles. 
 

Núm. de places en centres residencials i centres de dia 

Població de més de 65 anys 
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13. GRAU D’ASSOCIACIONISME LOCAL 
 
Disposar d’una bon de xarxa associativa afavoreix les relacions socials i la cohesió del 
municipi. Aquest indicador integra les associacions locals que tenen un clar caràcter 
social i/o ambientalista i la seva vitalitat, ponderant el nombre de ciutadans que 
participen en la vida associativa del municipi. Per tal de recollir les associacions que 
treballen directament per millorar el medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans 
seguint els principis bàsics de la sostenibilitat, a continuació es presenta un llistat 
d’àmbits a considerar: 

- Veïnals 
- Culturals 
- Polítiques i sindicals  
- Medi ambient / conservacionistes 
- Solidaritat, Pau i Drets Humans 
- Educatives i Formatives 
- Salut i Socio-assistencials 
 

CÀLCUL 

 
 
 
 
 
Unitats: %                               Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA 
DE L’INDICADOR 

XII. TERMINIS 

Augmentar Llarg  
Augmentar Mig 
Augmentar Curt 

 
Resultat:  -   
Camós compta amb quatre entitats i associacions, dues de caràcter cultural i lúdic i 
dues entitats esportives, però no es coneix el número de socis de cadascuna d’elles.  
 
Fonts: Ajuntament 
 
Interpretació dels resultats: 
Tot i que Camós no compta amb un elevat nombre d’associacions i entitats, se’n 
desconeix el número de socis de cadascuna d’elles, i per tant no es pot aplicar aquest 
indicador. Per tant, convé conèixer el número de socis de cadascuna d’elles per poder 
aplicar aquest indicador en el futur. 

∑ ((Ass.1Xnúm.socis1) + (Ass.2Xnúm.socis2)+...+ (Ass.nXnúm.socisn)) 

Núm. habitants 
 x 100 
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14. DEPENDÈNCIA ECONÒMICA EXTERIOR 
 
Aquest indicador avalua el grau de dependència exterior per raons de treball. 
Reflexa les necessitats de mobilitat obligada que té el municipi, així com la 
fortalesa de l'economia local. 
 

CÀLCUL 

 
                     X 100 

 
 

 
Unitats: %               Periodicitat: Quinquenal 
 

TENDÈNCIA DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

XIII. TERMINIS 

Llarg 
Mig Augmentar 
Curt 

 
Resultat:  19,93 (2001) 

29,39 (1996) 
 

 
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya  
           Ajuntament 
 
Interpretació dels resultats: 
 
Els resultats indiquen una tendència inversa a la desitjada. Entre la població resident 
al municipi, els ocupats en el propi municipi han passat de 67 a 55 persones en el 
període 1996-2001. En canvi, ha augmentat el nombre de persones ocupades fora del 
municipi, de 161 a 221.  
 

Població resident ocupada al municipi 

Població resident ocupada 
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15. VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI 
 
 
Aquest indicador mesura la concentració de l'ocupació segons sectors d'activitat. La 
diversitat econòmica local es pot considerar un aspecte clau en la sostenibilitat del 
municipi, ja que permet reduir el risc econòmic de dependre d'un únic sector 
d'activitat i genera estabilitat econòmica a mig i llarg termini. 

 

CÀLCUL 

 
        X 100 

 
 

 
Unitats: %                   Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

XIV. TERMINIS 

Llarg 
Mig Equilibri entre sectors 
Curt 

 
Resultat:  
Sector primari:  10,14 (2001) 17,98 (1996) 
Sector indústria:  28,62 (2001) 37,72 (1996) 
Sector construcció: 17,75 (2001) 13,60 (1996)   
Sector serveis:  43,48 (2001) 30,70 (1996) 
 
 
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya 
           Registre General de la Seguretat Social 
 
Interpretació dels resultats: 
 
El resultat obtingut en el sector primari s’aparta de l’equilibri òptim a sostenir entre la 
resta de sectors econòmics. Les activitats agràries i forestals representen el sector 
amb més regressió (període 1996-2001) però, amb tot, conserven un percentatge 
elevat. Dins sector secundari es produeixen tendències inverses: la construcció creix i 
la indústria –el subsector amb més alt valor afegit– decreix.  
 

Població ocupada en cada sector  

Població total ocupada 
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16. PROXIMITAT DE L’OFERTA COMERCIAL 
 
 
Aquest indicador avalua l'oferta local del comerç minorista a partir del nombre 
d'establiments de comerç al detall d'alimentació. El fet que un municipi tingui una 
presència important del comerç minorista, a més de la importància econòmica que 
això representa, significa que el municipi compta amb una estructura urbana amb 
diversitat d'usos, que permet una bona accessibilitat als comerços, i per tant, redueix 
també els possibles problemes de mobilitat. 

 

 

CÀLCUL 

 
 
 
 
 
Unitats: Núm. establiments/100 habitants                    Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

XV. TERMINIS 

Llarg 
Mig Augmentar 
Curt 

 
Resultat:  0 (2001) 
 
 
Fonts: Ajuntament 
           Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Interpretació dels resultats: 
 
Resultat negatiu per a l’any analitzat 2001: 638 habitants i cap comerç de primera 
necessitat o d’ús quotidià com representen les botigues de comestibles. La 
interpretació i conclusions d’aquest resultat han de considerar el context territorial del 
municipi de Camós i, concretament, la proximitat a poblacions de més entitat que 
disposen d’oferta comercial. 
 

Núm. d’establiments al detall d’alimentació 

Població total 
x  100 
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17. TAXA D’ATUR 
 
 
Aquest indicador avalua la taxa d’atur, segons la població activa i segons la població 
compresa entre 15-64 anys. La taxa d’atur sobre la població activa (Taxa d’atur 1), és 
un indicador estandarditzat que permet treballar i comparar amb altres municipis, o a 
nivell comarcal i de tot Catalunya. La taxa d’atur sobre el total de població compresa 
entre 15-64 anys (Taxa d’atur 2), tot i no ser comparatiu en d’altres municipis, dóna 
una idea més aproximada de la taxa d’atur real del municipi. 

 

 

CÀLCUL 

 
 
 

 

 

 

 

 
Unitats: %                                         Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

XVI. TERMINIS 

Llarg 
Mig Disminuir 
Curt 

 
Resultat: 
Taxa d’atur 1: 5,80 (2001)  Taxa d’atur 2: 4,00 (2001) 
                     6,17 (1996)      3,47 (1996) 
                      
 
Fonts: Departament de Treball i Indústria 
           Institut d’Estadística de Catalunya  
 
 
 
 

Núm. aturats 
x 

Núm. de persones actives 

Núm. aturats 

100 x 

Núm. de persones entre 15 i  64 anys 

Taxa d’atur 1: 

Taxa d’atur 2: 

100 
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Interpretació dels resultats: 
 
Els resultats indiquen una taxa d’atur (1) estable però apuntant a la disminució. Entre 
els anys 1996 i 2001, el nombre de persones desocupades s’ha incrementat de 15 a 
17, i el total de població activa (ocupats i desocupats) ho ha fet augmentant de 243 a 
293 persones. 
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18. QUALITAT AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
 
Incorporar criteris de sostenibilitat en les activitats econòmiques és un repte que està 
començant a impregnar totes les activitats de la nostra societat. Mitjançant la 
implantació d’un sistema de gestió ambiental o del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental és busca la introducció d’una cultura de la gestió ambiental en les nostres 
activitats econòmiques. 

 

Aquest indicador avalua la qualitat ambiental de les activitats econòmiques del 
municipi, a partir del càlcul del nombre d’organitzacions que disposen de Sistemes de 
gestió ambiental (ISO 14001 i/o EMAS), o bé del Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental. 

 

CÀLCUL 

 
 
 
 
 

 
Unitats: %                        Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

XVII. TERMINIS 

Llarg 
Mig Augmentar 
Curt 

 
Resultat: 0 (any 2005) 
 

 
Fonts: Ajuntament 

  Departament de Medi Ambient i Habitatge 
           ISO (International Organization for Standardization)  
 
Interpretació dels resultats: 
 
El municipi no compta amb cap empresa o establiment amb certificacions de Sistemes 
de gestió ambiental (ISO 14001 i/o EMAS), o bé del Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental. 
 

 

Núm. d’organitzacions amb certificació ambiental 

Núm. total d’organitzacions 
100 x 
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19. DESPESA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT 
 
 
Dedicar part de la despesa municipal a aspectes de sostenibilitat ambiental és un 
repte que està començant a fer camí en els municipis del nostre país. 

 

Implementar normes, mecanismes, sistemes que ajudin a fer més eficient la gestió 
ambiental, demostren la sensibilitat social i ens apropa a una necessària nova cultura 
ambiental.  

 

Aquest indicador pretén valorar la despesa econòmica, i per tant l’esforç municipal, en 
temes de sostenibilitat ambiental. Per al càlcul de l’indicador es consideren despeses 
en temes de sostenibilitat ambiental aquelles que suposen una clara millora ambiental 
de la gestió municipal: 

- Recollida selectiva de residus 

- Mesures d’estalvi energètic 

- Foment d’energies renovables 

- Control de la contaminació atmosfèrica 

- Mesures d’estalvi d’aigua 

- Reutilització d’aigües residuals depurades 

- Protecció i conservació del medi natural 

- Construcció de carrils per bicicleta, zones de prioritat invertida i zones per a vianants 

- Foment del transport públic 

- Formació i comunicació ambiental 

 

CÀLCUL 

 
 
 
 
 
Unitats: %               
 
Periodicitat: Anual 
 

TENDÈNCIA DESITJADA DE 
L’INDICADOR 

XVIII. TERMINIS 

Llarg 
Mig Augmentar 
Curt 

Despesa en millores ambientals 

Despesa municipal 
100 x 
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Resultat: 5,12 % (any 2005) 
 

 
Fonts: Ajuntament de Camós 
   
 
 
Interpretació dels resultats: 
El municipi no destina partides fixes a altra concepte inclòs en aquesta fitxa que no 
sigui la gestió de residus sòlids urbans. D’altra part, cal considerar que a curt termini 
(any 2006), atenent allò que disposa el pla d’acció d’aquesta agenda 21 local, aquest 
percentatge es vegi incrementat amb partides pressupostàries destinades a la xarxa 
de carrils bicicleta i altres millores ambientals... 
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	Fomentar que tots els propietaris forestals tinguin aprovat el seu PTGMF
	Promoure altres usos del bosc amb noves iniciatives: excursions, itineraris... i fomentar que tots els propietaris forestals tinguin aprovat el seu PTGMF
	Redactar el PPIF del municipi 
	Promoure la creació d’una ADF local o comarcal) que col·labori coordini aquests plans de defensa contra incendis a nivell municipal
	Realització d’un estudi de necessitats de freqüència, trajectes i horaris, per a una futura implantació d’una xarxa de transport públic entre municipis propers
	Crear més trams de carril-bici i procurar enllaçar els existents amb altres trams de municipis veïns.
	Crear un servei de taxi per a la gent gran 
	Endegar campanyes a favor de l’ús responsable del vehicle privat.
	Asfaltar camins principals i mantenir en bon estat de conservació els camins rurals del municipi
	Foment de les zones per a vianants
	Foment de les zones per a vianants

	Controlar l’excés de velocitat i el soroll de motos i “quads” dins el municipi.
	Fer arribar la xarxa de subministrament d’aigua potable als nuclis que encara no en tenen
	Controlar la connexió dels desguassos de pluvials dels habitatges a la xarxa de clavegueram 
	Instaurar una xarxa separativa de les aigües pluvials per evitar alterar la depuradora de Cornellà
	Realitzar un inventari dels pous privats existents actualitzant l’actual cens d’aprofitaments d’aigües subterrànies
	Elaborar i implantar un programa de col·laboració, amb el sector immobiliari i els usuaris, per incorporar criteris d’estalvi energètic i d’implantació d’ER en els habitatges
	Elaborar i/o aplicar una proposta d’implantació de normatives i/o incentius fiscals per a la instal·lació d’energia solar tèrmica en les edificacions d’habitatges, també en cases aïllades i masos
	Gestionar des del consistori municipal l’ampliació i implementació de la xarxa de gas natural a tot el municipi
	Auditar el consum energètic en l’enllumenat públic i en les instal·lacions municipals per tal de definir un Pla Rector d’estalvi i optimització energètic
	Promoure i fomentar campanyes d’estalvi energètic i d’aigua
	Fomentar la recollida selectiva mitjançant campanyes de sensibilització 
	Vetllar perquè la gestió en el manteniment dels contenidors i la recollida siguin correctes
	 5. Temporalització i priorització del Pla d’Acció Local 
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	Acció 19: Facilitar l’habitatge pels joves.
	Acció 20: Incrementar la vigilància policial per part del cos de Mossos d’Esquadra
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	I: Apropament dels serveis assistencials a la població
	II: Millora de l’oferta educativa
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	IV: Fomentar l’accés a l’habitatge
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	VI: Valorització del patrimoni cultural
	TOTAL
	I: Millora del transport públic i promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu
	II: Impuls de l’ús responsable del vehicle privat
	III: Manteniment de vies i camins
	IV: Foment de les zones per a vianants
	V: Control viari i de sorolls del trànsit
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	II: Protecció dels recursos propis
	III: Disminució del consum energètic en el sector domèstic, públic i comercial
	IV: Foment de l’ús racional i eficient de l’aigua, tant en el sector domèstic com en la resta de sectors
	V: Minimització i millora de la gestió dels residus produïts
	TOTAL
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