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1. Objectius i metodologia
Els principals objectius de l’Agenda 21 Local, o Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat del
municipi de Campllong, 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.

FASES D’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

Suscitar el comprimís i la participació de tots els integrants

Realitzar una Diagnosi del Municipi

Definir els reptes i objectius de futur

Elaborar una proposta de mesures

Aprovar el Pla d’Acció

Definir un conjunt d’indicadors

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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La metodologia de treball s’ha encarat 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’elaborà una diagnosi municipal que valorà els riscos i oportunitats
del municipi seguint els principis de sostenibilitat i que, per últim, serviren de base per a la
redacció del Pla d’Acció Local per a Sostenibilitat del municipi.
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 estableix
els programes i actuacions concretes que cal implantar al municipi.
També s’elaborà 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 Campllong.
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.

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.
Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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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.
Així, els principis de l’Agenda 21 aprovats a la Cimera 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, la Conferència de Lisboa i la Crida de Hannover
2.1.1. 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 sostenibilitat. 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.

La Diputació de Girona, l’any 1997, s’adhereix a la Carta d’Aalborg i als seus principis
L’Ajuntament de Campllong s’adhereix a la Carta d’Aalborg en data de 28 de juliol de l’any
2005.

2.1.2. 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
Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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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,
el maig de l’any 1994. Van intercanviar idees i experiències de pràctiques locals i van explorar
oportunitats de col·laborar amb altres comunitats 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 anat ampliat amb la participació d’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 l’any 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.

2.1.3. Declaració de Hannover
La Declaració de Hannover és el document firmat per 250 representants municipals de trentasis països europeus i regions veïnes, que es van reunir a la Conferència de Hannover de l’any
2000 (la Tercera Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles) celebrada del 9 al 12
de febrer de l’any 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 (Aalborg, Lisboa i Hannover) 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
Fases del procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de Campllong:

 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.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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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.

 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.

 La participació ciutadana
L’Agenda 21 es construeix sobre la base d’un mètode de treball que situa la participació
ciutadana i l’assoliment del consens com a peça clau del propi procés. En aquest sentit
s’impulsa i es dinamitza un procés de participació pública per tal que la ciutadania del municipi,
organitzada o no, participi en totes les fases d’elaboració del PALS. Més enllà de la tasca que
es realitza a nivell tècnic, és important crear els mecanismes per tal que la participació
ciutadana continuï essent una peça clau en la implantació i seguiment del PALS.
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).

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Figura 1: Metodologia del procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de Campllong

Font: Elaboració pròpia
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2.3. Bases per l’establiment de l’Agenda 21 Local al municipi
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.
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.

3. Declaració de desenvolupament sostenible
Figura 2: Documents de declaració de desenvolupament sostenible
Carta d’Aalborg

Declaració de les ciutats
de Johanesburg

Font: Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat
Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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L’Ajuntament de Campllong va firmar en el seu moment, la Carta d’Aalborg (28 de juliol de
l’any 2005) com a poble que vol esdevenir sostenible, i es va comprometre 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 municipi de
Campllong.

4. Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de Campllong
El Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) pretén ser un document programàtic, resultat
de tot el procés de millora contínua. Les actuacions que es proposen al PALS sorgeixen a partir
de l’anàlisi i Diagnosi de la situació actual del municipi, i del treball en comú tant amb
l’Ajuntament com amb d’altres agents locals implicats, així com amb la ciutadania, mitjançant
la participació ciutadana que s’ha realitzat en tot el procés de l’Agenda 21, fins a aquest punt.
Així el PALS, s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques, programes d’actuació i
accions:
- Línies estratègiques: Es defineixen un seguit d’àmbits d’actuació generals que han de
servir de referència per fixar els eixos de la política de desenvolupament local sostenible del
municipi, amb la finalitat d’abordar els problemes detectats.
- Programes d’actuació: Són els camps concrets d’actuació de cada línia estratègica.
- Actuacions: Són els projectes, treballs, estudis, plans i accions concretes que el PALS
proposa dur a terme. És en aquest camp on s’entra al màxim detall que desenvolupa el Pla.
Aquestes actuacions han de servir com a eina d’aplicació dels tècnics municipals per la
implantació de cada acció.
PLA D’ACCIÓ LOCAL
LÍNIES ESTRATÈGIQUES
PROGRAMES D’ACTUACIÓ

ACTUACIONS

Aquest PALS s’estructura en 6 línies estratègiques, 16 programes, i 75 actuacions. A
continuació es defineixen les línies estratègiques que s’han establert per articular els principals
eixos a desenvolupar, així com els programes que es desenvolupen a cada línia. Posteriorment,
hi ha la descripció de totes actuacions.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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4.1. Definició de línies estratègiques
Línies estratègiques
1

CONSERVACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA BIODIVERSITAT, EL PAISATGE I LA
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

2

PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA SOSTENIBLE

3

MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT

4

MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS

5

DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS

6

MILLORA DE LA GESTIÓ LOCAL I DINAMITZACIÓ DE LA VIDA SOCIAL

Línia estratègica 1
CONSERVACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA BIODIVERSITAT, EL PAISATGE I LA
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
El conjunt format pels municipis de Riudellots de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou
s’emmarquen en un territori que, malgrat haver-hi la presència d’un important corredor
d’infraestructures lineals, i esta sotmès a una pressió urbanística considerable per la seva
proximitat a l’àrea urbana de Girona, manté espais amb un elevat interès ecològic i connector,
especialment per la presència d’importants cursos fluvials, que actuen com a principals cursos
connectors entre espais naturals protegits a escala regional, i espais amb un alt valor
paisatgístic arran de la conservació del paisatge mosaic agroforestal que els caracteritza.
Amb la voluntat de mantenir i potenciar la biodiversitat i el paisatge, així com d’assegurar una
correcta permeabilització de les infraestructures lineals existents, que en determinades
ocasions produeixen un efecte barrera molt important per a la correcta dispersió dels fluxos
biòtics, es fa essencial endegar estratègies per tal d’augmentar el grau de coneixement dels
valors naturals, per tal de dotar a l’Ajuntament d’estratègies de gestió i manteniment que
n’assegurin la suficient connectivitat com per preservar la viabilitat ecològica d’aquests espais.
Altrament la millora dels espais naturals i periurbans del municipi, contribuirà sens dubte a la
millora de la qualitat de vida de les veïnes i veïns dels municipis inclosos en aquest procés.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Línia estratègica 2
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA SOSTENIBLE
La planificació territorial i urbanística és essencial a l’hora d’establir una ordenació endreçada,
que permeti, per una banda, adequar la normativa a les legislacions de rang superior
existents, alhora que permet adoptar criteris que assegurin la sostenibilitat del
desenvolupament territorial. El planejament de Campllong és força recent, i per tant, s’integra
adequadament al planejament superior, amb tot, es proposen diverses actuacions en el sentit
de garantir i gestionar el sòl no urbanitzable, per tal d’incloure la protecció dels espais naturals
i ecològics d’interès, i mantenir la seva funció connectora.
Per altra banda, també es té en compte que el municipi adopti una planificació sectorial que
permeti disposar d’eines de gestió centralitzades en determinats aspectes en que s’han
detectat oportunitats de millora. Aquest fet, es complementa amb l’adopció d’una sèrie de
reglamentacions municipals, sobretot basades en el desenvolupament d’ordenances, que
completin i assegurin una gestió de la major part dels vectors ambientals.
Un altre objectiu d’aquesta línia és millorar la qualitat de l’espai urbà, i no urbà, mitjançant
intervencions sobre l’urbanisme i l’entorn que, alhora, tenen unes repercussions en la qualitat
ambiental i de qualitat de vida dels seus habitants.

Línia estratègica 3
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT
És important impulsar un model de mobilitat basat en una reducció del trànsit motoritzat,
potenciant el transport públic i afavorint els desplaçaments a peu i en bicicleta. Davant la
problemàtica de les emissions de gasos contaminants derivats de la crema de combustibles
fòssils i, a nivell local, la poca contaminació atmosfèrica existent, la qual s’ha de conservar,
s’ha de tendir a la optimització dels recursos, en mobilitat, que es tenen.
Cal, sobretot, aconseguir un municipi més agradable i segur per als vianants, i afavorir els
desplaçaments a peu i en bicicleta per l’extensa xarxa de camins que recorren el municipi,
fomentant-ne altres modes de transport menys contaminants, saludables i sostenibles.

Línia estratègica 4
MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS
Aquesta línia estratègica promou la gestió i ús eficient dels recursos disponibles, siguin l’aigua,
energia o els residus, promovent plans de conscienciació per a l’estalvi i bon ús d’aquests
productes, així com promovent actuacions o polítiques concretes per a fomentar i
implementar-ne un consum o ús eficient i sostenible. Es pretén donar solucions adaptades al
municipi per millorar la qualitat i potenciar un bon cicle de l’aigua. Millorar i facilitar la gestió
dels residus i implantar un model energètic més sostenible.

Línia estratègica 5
DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS
L’adopció de sistemes de gestió que permetin disposar d’una economia respectuosa amb el
medi ambient, s’està demostrant com la millor via per aconseguir una economia competitiva i
perdurable en el temps, que permeti, al seu temps, garantir el manteniment de les condicions
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ambientals necessàries per a que aquestes activitats no posin en perill el medi ambient, ni la
qualitat de vida de la població. En aquest sentit, aquesta línia proposa l’adopció de diversos
sistemes que garanteixin l’assoliment d’una economia basada en activitats més respectuoses.
El municipi de Campllong, al seu temps, disposa d’una important àrea d’activitat econòmica
localitzada al polígon industrial de Ferreries, i com a tal, se li atorga un programa específic, per
tal de millorar i potenciar les activitats industrials que s’hi donen, així com la pròpia gestió del
mateix.

Línia estratègica 6
MILLORA DE LA GESTIÓ LOCAL I DINAMITZACIÓ DE LA VIDA SOCIAL
Aquesta línia busca incentivar aquells aspectes que permetin dotar al municipi d’una major
qualitat de vida, a partir de l’increment dels serveis socials i culturals oferts. Així mateix,
planteja solucions de millora de la gestió local, en tant que l’Ajuntament adopti criteris de
gestió ambientalment correctes.
Finalment, tant aquesta línia, com la resta del PALS, es completen amb el foment de les
actuacions encaminades a incrementar la conscienciació social, a partir de l’impuls d’activitats
d’educació ambiental, o de mesures d’informació dels passos adoptats per part de
l’Ajuntament.

4.2. Definició dels Programes d’Actuació
LÍNIA ESTRATÈGICA 1:
CONSERVACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA BIODIVERSITAT, EL PAISATGE I DE LA
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Programa I. Conservació del medi natural terrestre
Programa II. Manteniment dels ecosistemes fluvials
Programa III. Conservació i millora del paisatge
Programa IV. Conservació i gestió de la connectivitat ecològica

LÍNIA ESTRATÈGICA 2:
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA SOSTENIBLE
Programa I. Avançar cap a una planificació territorial i urbanística sostenibles
Programa II. Desenvolupar una planificació sectorial municipal amb criteris de sostenibilitat
Programa III. Adoptar una reglamentació municipal que contempli criteris ambientals
Programa IV. Millorar la qualitat de l’espai urbà
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3:
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT
Programa I. Potenciar mobilitat segura i sostenible
Programa II. Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu

LÍNIA ESTRATÈGICA 4:
MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS
Programa I. Millorar la qualitat i gestió de l’aigua
Programa II. Millorar la gestió de residus municipal
Programa III. Millorar la gestió energètica i minimitzar la contaminació atmosfèrica
municipal

LÍNIA ESTRATÈGICA 5:
DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS
Programa I. Avançar cap a una economia respectuosa amb el medi ambient
Programa II. Potenciar i millorar l’activitat i la gestió del polígon industrial
Programa III. Diversificar l’economia local

LÍNIA ESTRATÈGICA 6:
MILLORA DE LA GESTIÓ LOCAL I DINAMITZACIÓ DE LA VIDA SOCIAL
Programa I. Millorar la gestió i els serveis oferts per part de l’Ajuntament
Programa II. Promoure l’educació i la sensibilització ambiental
Programa III. Millorar la participació i la qualitat de vida del municipi
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4.3. Definició de les Accions i projectes específics
4.3.1. Resum de les accions i projectes

LÍNIA ESTRATÈGICA 1:

CONSERVACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA BIODIVERSITAT, EL
PAISATGE I LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Programa I.

Conservació del medi natural terrestre

Actuació 1.1.1.

Estudi faunístic de Campllong

Actuació 1.1.2.

Realització dels Catàleg d’arbres i elements d’interès pel patrimoni natural
del municipi

Actuació 1.1.3.

Control de les espècies de plantes al·lòctones

Actuació 1.1.4.

Foment de les espècies de vegetació autòctones

Actuació 1.1.5.

Estudiar propostes per realitzar convenis de custòdia del territori

Programa II.

Manteniment dels ecosistemes fluvials

Actuació 1.2.1.

Realització d’un estudi hidrogeològic complert

Actuació 1.2.2.

Realització d’un cens específic de basses i establir la gestió adequada
d’aquestes

Actuació 1.2.3.

Estudi de la qualitat ecològica i ambiental de la xarxa fluvial i els punts
d’aigua

Actuació 1.2.4.

Estudi per gestionar les lleres fluvials per al manteniment de la biodiversitat,
tot minimitzant-ne el risc de riuades

Programa III.

Conservació i gestió de la Connectivitat ecològica

Actuació 1.3.1.

Estudiar en profunditat alternatives als passos connectors detectats

Actuació 1.3.2.

Realitzar el seguiment de la correcta aplicació de les mesures preventives,
correctores i compensatòries relatives a la permeabilització d’infraestructures
i la fragmentació d’hàbitats

Actuació 1.3.3.

Elaborar la Carta del Paisatge
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:

PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ TERRITORIAL I
URBANÍSTICA SOSTENIBLE

Programa I.

Desenvolupar una planificació sectorial municipal amb
criteris de sostenibilitat

Actuació 2.1.1.

Incloure criteris de connectivitat, i el manteniment d’una correcta dispersió
de la fauna, en els tractaments i arranjaments de camins rurals

Actuació 2.1.2.

Elaborar i executar un pla d’ambientalització industrial

Actuació 2.1.3.

Elaborar plans de gestió patrimonial i programes de conscienciació a la
població

Actuació 2.1.4.

Pla especial de l’anella verda ecològica i paisatgística dels municipis de
Riudellots de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou
Adoptar una reglamentació municipal que contempli
criteris ambientals

Programa II.
Actuació 2.2.1.

Ordenança municipal per la reducció i estalvi de l’aigua

Actuació 2.2.2.

Realització del mapa acústic del municipi i aprovació d’ordenança
reguladora de soroll i vibracions

Actuació 2.2.3.

Aprovació d’una ordenança solar

Actuació 2.2.4.

Continuar amb les bonificacions fiscals per al foment de l’estalvi energètic

Programa III.
Actuació 2.3.1.

Millorar la qualitat de l’espai urbà
Pla de gestió dels espais verds i lliures urbans

Actuació 2.3.2.

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

Actuació 2.3.3.

Millorar l’accessibilitat a l’Ajuntament

Traça, Estudi de Serveis Ambientals

14

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat

Agenda 21 Local de Campllong

LÍNIA ESTRATÈGICA 3:

MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT

Programa I.

Potenciar la mobilitat segura i sostenible

Actuació 3.1.1.

Adaptar les parades d’autobusos a persones amb mobilitat reduïda

Actuació 3.1.2.

Promocionar la utilització dels serveis de transport públic

Actuació 3.1.3.

Crear una borsa per compartir vehicle
Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a
peu

Programa II.

Actuació 3.2.1.

Ampliar la xarxa de camins i itineraris aptes per a ser realitzats amb
mitjans pedestres i/o en bicicleta

Actuació 3.2.2.

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

Actuació 3.2.3.

Seguir ampliant l’itinerari de la Ruta Verda a Campllong

Actuació 3.2.4.

Reforçar els aparcaments per a bicicletes

Actuació 3.2.5.

Creació d’un itinerari esportiu

LÍNIA ESTRATÈGICA 4:

MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS

Programa I.

Millorar la qualitat i gestió de l’aigua

Actuació 4.1.1.

Construir una depuradora per aigües residuals

Actuació 4.1.2.

Inversions per a la millora de la connexió en la xarxa d’abastament

Actuació 4.1.3.

Reduir la pèrdua d’aigua incontrolada

Actuació 4.1.4.

Promoure la legalització de totes les captacions del municipi

Programa II.

Millorar la gestió de residus municipal

Actuació 4.2.1.

Estudiar la viabilitat d’una planta de valorització de subproductes orgànics

Actuació 4.2.2.

Promocionar la valorització dels residus industrials

Millorar la gestió energètica i minimitzar la contaminació
atmosfèrica municipal

Programa III.
Actuació 4.3.1.

Aconseguir emissions de CO2=0 a través de mesures i projectes

Actuació 4.3.2.

Reducció dels nivells sonors al nucli

Actuació 4.3.3.

Fomentar l’ús d’energies renovables en equipaments públics
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5:

DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS

Programa I.

Avançar cap a una economia respectuosa amb el medi
ambient

Actuació 5.1.1.

Elaboració d’un cens de les activitats del municipi

Actuació 5.1.2.

Promoció de pràctiques agrícoles respectuoses amb l’entorn (Bones
Pràctiques Agràries)

Actuació 5.1.3.

Promoció de productes agroalimentaris de Qualitat

Actuació 5.1.4.

Assessorament sobre el Contracte Global d’Explotació (CGE)

Actuació 5.1.5.

Creació d’una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) a Campllong

Actuació 5.1.6.

Promoció de sistemes de gestió ambiental al polígon industrial

Actuació 5.1.7.

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

Actuació 5.1.8.

Promoció de la certificació de qualitat ambiental a les activitats
econòmiques

Actuació 5.1.9..

Exigir a les empreses la presentació del pla d’autoprotecció

Programa II.

Diversificar l’economia local

Actuació 5.2.1.

Promoció del turisme rural i els establiments relacionats

Actuació 5.2.2.

Crear una cooperativa de consum

Actuació 5.2.3.

Promoció dels productes locals

Actuació 5.2.4.

Cursos d’assessorament en temes laborals

Actuació 5.2.5.

Promoció del teletreball
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6:

MILLORA DE LA GESTÓ LOCAL I DINAMITZACIÓ DE LA
VIDA SOCIAL

Programa I.

Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament

Actuació 6.1.1.

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

Actuació 6.1.2.

Establir un protocol sobre els criteris ambientals a seguir en les compres i
en la contractació pública

Actuació 6.1.3.

Adherir-se a la Xarxa “compri reciclat”

Actuació 6.1.4.

Disposar de tècnics especialistes en medi ambient a l’ajuntament

Actuació 6.1.5.

Fomentar l’accés a l’habitatge assequible

Actuació 6.1.6.

Assessorament sobre ajuts i subvencions adreçades a particulars

Actuació 6.1.7.

Millorar la cobertura de l’adsl al municipi

Programa II.

Promoure l’educació i la sensibilització ambiental

Actuació 6.2.1.

Crear i fomentar el voluntariat social i ambiental en el municipi

Actuació 6.2.2.

Dia lúdic i didàctic de neteja de lleres fluvials

Actuació 6.2.3.

Campanyes de sensibilització dels recursos hídrics

Actuació 6.2.4.

Fomentar l’ús de mesures d’eficiència energètica

Actuació 6.2.5.

Fomentar la reducció de residus a partir de l’educació i la sensibilització
ambiental de la ciutadania

Actuació 6.2.6.

Difusió de bones pràctiques per potenciar la connectivitat

Actuació 6.2.7.

Difusió de l’estudi de connectivitat

Actuació 6.2.8.

Instal·lació de planells informatius per a la divulgació dels valors
paisatgístics

Programa III.

Millorar la qualitat de vida del municipi

Actuació 6.3.1.

Informació del Pla d’emergència municipal a la població

Actuació 6.3.2.

Promoure el mecenatge sociocultural entre les empreses del municipi

Actuació 6.3.3.

Ampliació del Local Social i creació d’una llar d’infants municipal

Actuació 6.3.4.

Creació d’un dispensari municipal

Actuació 6.3.5.

Revaloritzar el paper de la gent gran com a transmissors de cultura

Actuació 6.3.6.

Reforçar els canals d'informació i fomentar la participació ciutadana
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4.3.2. Fitxes descriptives
El Programa d’actuacions es presenta mitjançant fitxes estandarditzades numerades.
Cadascuna de les fitxes detalla l’objectiu de l’actuació, les directrius per a la seva execució, el
termini, la prioritat, 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), mig (3-5 anys) i
llarg (6-10 anys), així mateix també s’indica, quan es pot determinar, programes de
finançament periòdics que l’Ajuntament es pot acollir.
Així mateix, en aquest document s’inclouen algunes de les accions que formen part del pla
d’actuacions de l’estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística.
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.

ACTUACIÓ 1:
Objectiu:

Descripció tècnica i justificació de l’acció:

Terminis: (1)

Prioritat: (2)

Sectors involucrats: (3)

Valoració econòmica: (4)

Fonts de finançament: (5)

Nivell d’Abast: (6)

Interrelació d’accions: (7)
Programa de finançament periòdics: (8)

A continuació s’explica els aspectes de valoració que s’inclou a cada fitxa, es pot veure la fitxa
anterior:
•

Terminis (1): Valora l’horitzó temporal de la realització de l’acció (en cas d’accions puntuals) o
d’implantació (en cas de tractar-se d’accions continues o periòdiques). Es diferencien tres
terminis d’execució/implantació: Curt (de 0 a 2 anys), mig (de 3 a 5 anys) i llarg (de 6 a 10
anys).

•

Prioritat (2): Indica l’ordre en que s’han de portar a terme les accions en un mateix termini de
temps. Es valora a tres nivells de prioritat: alta, mitjana i baixa

•

Sectors involucrats (3): Identifica l’entitat que té competències per a portar a terme l’acció. En
algunes accions l’Ajuntament pot fer poc més que de mediadora o impulsora, mentre que en
d’altres, n’és el principal responsable.
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•

Valoració econòmica (4): Determina de manera aproximada el cost de la inversió econòmica
necessària per tal de dur a terme l’acció proposada

•

Fonts de finançament (5): Identifica aquells organismes públics o privats que poden contribuir
econòmicament al desenvolupament de les accions

•

Nivell d’Abast (6): Determina si l’actuació es pot realitzar en els límits del terme municipal
(local) o si s’ha de realitzar en col·laboració d’altres municipis, per tant d’àmbit supramunicipal

•

Interrelació amb d’altres accions (7): Per tal de facilitar la visió de conjunt del Pla estratègic,
s’enumeren a cada fitxa altres accions que hi estan relacionades.

•

Programa de finançament periòdics: (8): Identifica línies de subvenció que han estat
publicades en els darreres anys, a les quals les actuacions són susceptibles a poder ser
finançades per aquestes línies de subvencions o ajudes. Així mateix no es descarta, que hi hagi
altres subvencions a que es pot optar o que les que apareixen llistades no es tornin a oferir per
l‘administració pertinent.

Per definir els sectors involucrats s’han utilitzat els següents acrònims:
Nom

Acrònim
AC

Ajuntament de Campllong

ACA

Agència Catalana de l’Aigua

APRS

Associació de propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva

ARC

Agència de Residus de Catalunya

ARS

Ajuntament de Riudellots de la Selva

ASAS
ATM-G
CC

Ajuntament de Sant Andreu Salou
Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Girona
Cambra de Comerç

CCG

Consell Comarcal del Gironès

CCS

Consell Comarcal de la Selva

CE
CILMA
CONGIAC
DAAA

Centres Educatius
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient a les comarques gironines
Consorci per a la gestió integral d’aigües de Catalunya)
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural

DASC

Departament d’Acció Social i Ciutadania

DCMC

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

DdG
DE
DGAP
DGiAP
DGP

Diputació de Girona
Departament d’Educació
Direcció General d’Arquitectura del Paisatge (Departament de Política Territorial i Obres
Públiques)
Departament de Governació i Administracions Públiques
Direcció General de Prevenció d'Emergències

DIUE

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

DMAH

Departament de Medi Ambient i Habitatge

DPTiOP
DS
DT
DVCP

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Departament de Salut
Departament de Treball
Departament de la Vicepresidència

EA

Explotacions agràries

EB

Entitats Bancàries

EC

Empreses Concessionàries

EL

Entitats Locals

ER

Explotacions ramaderes

FN

Fundació Natura
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Acrònim
FTP

Fundació Territori i Paisatge

FRB

Fundació Ramon de Batlle

GENCAT

Generalitat de Catalunya

ICAEN
MITC

Agenda 21 Local de Campllong

Institut Català de l’Energia
Ministeri d'indústria, treball i comerç

MMA

Ministeri de Medi Ambient

ONCE

Organización Nacional de Ciegos Espanyoles

OP

Observatori del Paisatge

OT

Oficina de turisme

PAR

Particulars

SA

Sindicats Agraris

SC

Societats de Caçadors

SELPIME

Selpime.sor (consell comarcal de la Selva)

SGE

Secretaria General de l’Esport (Departament de Vicepresidència)

STSI

Secretaria de Telecomunicació i Societat de la Informació

SJ

Secretaria de Joventut

SP

Sector privat

UdG

Secretaria de Relacions Institucionals i Participació (Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació)
Universitat de Girona

XCR

Xarxa Compri Reciclat

XCT

Xarxa de Custòdia del Territori

SRIiP
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Agenda 21 Local de Campllong

Línia estratègica 1: Conservació i potenciació de la biodiversitat, del paisatge i la
connectivitat ecològica
LÍNIA ESTRATÈGICA 1:
CONSERVACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA BIODIVERSITAT, DEL PAISATGE I LA
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Programa I.

Conservació del medi natural terrestre

Programa II.

Manteniment dels ecosistemes fluvials

Programa III.

Conservació i gestió de la Connectivitat ecològica
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Programa I.

Agenda 21 Local de Campllong

Conservació del medi natural terrestre

ACTUACIÓ 1.1.1.:

Estudi faunístic de Campllong
Objectiu:

Conèixer la diversitat faunística real del municipi, i proposar estratègies de gestió.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La diversitat biològica del municipi ve condicionada per la presència de conreus i la
fragmentació de grans xarxes viàries que passen pel municipi, així com per la presència
urbana al sòl municipal.
Manquen estudis detallats sobre les espècies reals presents en els diversos hàbitats així com
l’estat i evolució de les poblacions a partir del seu seguiment. Per tant, es proposa la
realització d’un estudi faunístic que relacioni la distribució de les espècies amb els seus
hàbitats.
A partir de la realització d’aquest estudi es permetrà:

-

Determinar la incidència que suposa la presència d’espècies invasores sobre la fauna autòctona,
les zones on l’afectació és més intensa i realització de proposta de mesures correctores.

-

Determinar l’estat de les poblacions i la seva tendència, fet que permetrà detectar l’existència de
problemàtiques associades als hàbitats i a les pròpies poblacions.

-

Establir superfícies mínimes per als diferents hàbitats en funció de les espècies que alberguin o
puguin albergar.

Amb aquest estudi sobre la fauna existent a Campllong es poden desenvolupar un seguit
d’actuacions per tal de donar a conèixer l’estat de la fauna a la població. Algunes d’aquestes
activitats poden ser: xerrades informatives, tallers sobre fauna, sortides naturalistes per
observar espècies faunístiques o els seus hàbitats, sessions d’anellament d’aus, etc. (les
quals s’hauran de detallar i pressupostar en aquest estudi faunístic municipal).

Terminis: Llarg

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC, DMAH, PAR, SC, EL

Valoració econòmica: 3.800€ (local) i
8.200€ (supramunicipal)

Fonts de finançament: DMAH, FTP, DdG

Nivell d’Abast: Local i Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuació 1.2.2.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines Any 2008.
Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de conservació, any 2008.
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Agenda 21 Local de Campllong

Realització del catàleg d’arbres i elements d’interès pel
patrimoni natural del municipi

ACTUACIÓ 1.1.2.:

Objectiu:
Preservar els arbres i elements de valor històric i natural existents al municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Els arbres (o masses arbòries) de major vàlua ecològic, històric i paisatgística són un valor
històric del poble. Per aquesta raó cal vetllar per la seva conservació.
Malgrat a Campllong, no existeix cap arbre protegit per Decret 214/1987 de declaració
d'arbres monumentals o Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres d’interès Comarcal i
Local, pot haver-hi dins el municipi peus arboris d’espècies interessants, d’ubicació singular,
de dimensió considerable respecte altres arbres del terme, etc.
En definitiva, poden existir dins el municipi arbres o altres elements naturals que són
interessants de conservar i protegir per representar una singularitat i un valor considerable
dins la realitat del terme municipal de Campllong.
Es proposa fer un catàleg d’aquests elements del patrimoni natural del municipi, i
posteriorment fer una proposta per incloure’ls dins la planificació urbanística local vigent, a
través de la seva aprovació per Plenari. La seva catalogació significa el reconeixement de la
seva vàlua i la impossibilitat de la seva afectació, tala o malmesa en el futur. El catàleg
d’arbres o elements d’interès patrimonial i ambiental del municipi hauria d’incloure:
-

Ubicació d’aquests arbres o elements naturals singulars (elaboració cartografia)

-

Estat de conservació i entorn on es situen

-

Característiques de l’element (altura, diàmetre del tronc, espècie, etc.)

-

Amenaces o impactes

-

Motiu de la seva necessitat de protecció

També es poden tenir en consideració, i incloure al catàleg, paisatges o espais del municipi
considerats com identitaris o d’ús social històric per la població local. Són indrets que també
potser necessari protegir-los per poder conservar-los.
Posteriorment a l’elaboració i aprovació del catàleg, amb l’objectiu de donar a conèixer
aquesta part del patrimoni natural del municipi a la població, es proposa la realització d’una
campanya de publicitat i divulgació d’aquests arbres monumentals o elements naturals
mitjançant la seva inclusió en rutes o visites de caire natural, històric o cultural en funció de
les seves característiques.
Terminis: Mig
Sectors involucrats: AC, DMAH, EL, PAR
Fonts de finançament: MMA, DMAH, EB,
SP, DdG, FTP, XCT

Prioritat: Mitjana
Valoració econòmica: 3.500€ (no inclou
divulgació, només catàleg)

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 1.1.3.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de conservació, any 2008.

•

Diputació de Girona i La Caixa. Línia d'ajuts per preservar els valors naturals dels municipis
gironins.

•

El Programa LIFE+ de la Unión Europea 2007-2013. Línia LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad.
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ACTUACIÓ 1.1.3.:

Agenda 21 Local de Campllong

Control de les espècies de plantes al·lòctones
Objectiu:
Evitar la proliferació de la vegetació al·lòctona.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:

Dins el terme municipal de Campllong s’han detectat diferents sectors amb presència de
vegetació o espècies al·lòctones: alguns trams de rius i rieres, zones a l’entorn d’habitatges
amb jardí, espais en desús, marges de camins, etc.
Les espècies al·lòctones observades han estat principalment canya (Arundo donax), acàcies
(Robinia pseudoacacia), entre altres.
A causa de la creixent problemàtica que generen aquestes plantes foranies: ràpid creixement,
desplaçament d’espècies al·lòctones, etc. Es proposa elaborar un estudi per determinar la
presència real i ubicació d’aquestes espècies al·lòctones o exòtiques dins el municipi i
posteriorment avaluar la possibilitat d’anar-les substituint per espècies autòctones.
L’estudi incorporarà cartografia dels indrets amb presència d’espècies al·lòctones,
determinarà calendari d’actuacions per eliminació d’espècies foranies, detallarà les espècies
autòctones a plantar a cada indret, així com el cost de plantació, i proposarà una metodologia
de seguiment per observar la viabilitat de les plantacions.

Terminis: Llarg

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC, DMAH

Valoració econòmica: 8.900€

Fonts de finançament: DMAH, ACA, FTP,
SP, DdG

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 1.1.4
Programa de finançament periòdics:
•
•
•
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de conservació, any 2008.
Diputació de Girona i La Caixa. Línia d'ajuts per preservar els valors naturals dels municipis
gironins.
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ACTUACIÓ 1.1.4.:

Agenda 21 Local de Campllong

Foment de les espècies de vegetació autòctones
Objectiu:

Potenciar vegetació natural autòctona entre la població.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Dins el terme municipal de Riudellots de la Selva s’han detectat diferents sectors amb
presència de vegetació o espècies al·lòctones: alguns trams de rius i rieres, zones a l’entorn
d’habitatges amb jardí, espais en desús, marges de camins, etc.
Les espècies al·lòctones observades han estat principalment canya (Arundo donax), acàcies
(Robinia pseudoacacia), entre altres.
A causa de la creixent problemàtica que generen aquestes plantes foranies: ràpid creixement,
desplaçament d’espècies al·lòctones, etc. Es proposa realitzar petites campanyes informatives
per donar a conèixer a la població, principalment la que gaudeix de jardins, de les principals
problemàtiques d’aquestes espècies al·lòctones i la necessitat de no utilitzar-les per
plantacions en jardins.
La campanya inclouria:
-

Disseny de tríptics informatius, que incloguin fotografies de les espècies al·lòctones no
desitjades i de les autòctones, per tal de que la població les pugui reconèixer fàcilment.

-

Realització de dos xerrades per explicar principals problemàtiques d’espècies al·lòctones i
necessitat i avantatges de plantació d’espècies autòctones.

Terminis: Llarg

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: AC, DMAH, PAR, EL

Valoració econòmica: 10.700€

Fonts de finançament: DMAH, FTP, EB, SP,
MA, DdG

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 1.1.3
Programa de finançament periòdics:
•

Ministeri de Medi Ambient. Convocatoria 2008 para financiar actividades de información y
sensibilización ciudadana. Resolució de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático.

•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.

•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a associacions, fundacions i cooperatives
sense ànim de lucre per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental
relatives a causes i efectes del canvi climàtic i a la gestió sostenible de l'aigua per a l'any 2007.
Resolució MAH/636/2007, de 19 de febrer

•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.

•

Diputació de Girona i La Caixa. Línia d'ajuts per preservar els valors naturals dels municipis
gironins.

•

Obra Social CAM Caja Mediterráneo. Subvenciona projectes de Medi Ambient.

•

Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de difusió i educació
ambiental, any 2008
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ACTUACIÓ 1.1.5.:

Agenda 21 Local de Campllong

Estudiar propostes per realitzar convenis de custòdia del territori

Objectiu:
Gestionar els espais naturals privats i els marges dels conreus actius, de forma que
s’afavoreixi la biodiversitat i el paisatge.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Un dels elements claus per a mantenir la biodiversitat és preservar els hàbitats existents més
valuosos i que garanteixen la connectivitat faunística. En aquest sentit, els conreus sovint
veuen desaparèixer les fileres arbrades i arbustives, per esdevenir grans extensions de
camps, més fàcils de conrear. Aquests espais agrícoles amb vores forestals, que configuren
un paisatge mosaic agroforestal de gran atractiu i interès ecològic, són molt favorables pel
manteniment de la biodiversitat local i garantir refugi per la fauna que es desplaça pels
espais oberts agrícoles.
Mitjançant la custòdia del territori es pot aconseguir preservar aquests valors naturals del
territori. La custòdia del territori és una filosofia multidisciplinar de conservació i gestió
responsable dels recursos que implica directament a la propietat del territori, és per això que
cal que s’arribi a un acord de custòdia; és a dir, un compromís del propietari a cedir la gestió,
implicar-s’hi, col·laborar i deixar-se assessorar per l’entitat de custòdia de manera voluntària.
L’entitat de custòdia és aquella organització que intervé i impulsa iniciatives de custòdia del
territori per tal de portar a terme acords que garanteixin la conservació d'un espai amb uns
determinats valors naturals, culturals o paisatgístics.
Es proposa en aquesta actuació, estudiar possibles propostes de custòdia del territori, per
mantenir i gestionar correctament aquests marges agrícoles de gran valor ecològics i
connector. Aquest estudi haurà de contenir:
-

Descripció de les diferents propostes d’actuació: Ubicació dels espais o indrets a custodiar i
definir o descriure principals característiques, així com el seu interès o valor de conservació.

-

Relació de propietaris relacionats amb les diferents propostes. El propietari és qui negocia,
accepta i desenvolupa acords de custòdia en la seva finca. També ho poden ser determinades
formes de propietat pública o comú (municipal, comunal, de domini públic, etc.).

-

Determinar possibles entitats de custòdia que s’involucrarien en cada proposta. L’entitat de
custòdia és l’impulsor d’iniciatives de custòdia. Aquesta pot ser de la societat civil (associació,
fundació, etc.) o pública (ajuntament, consorci de gestió de territori, espai protegit, etc.).

-

Proposar el tipus d’acord de custòdia en cada cas, favorable per totes parts implicades.

La clau de la custòdia del territori és el caràcter voluntari que es veu reforçat amb l’educació,
la informació, la participació, la presa de decisions i el treball en aliança entre les parts.
L’administració pública, impulsa la custòdia a través de la legislació, ajuts, avantatges fiscals,
suport tècnic i formatiu, aliances amb entitats de custòdia, etc.
Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: CCG, XCT, AC, ER,
PAR, SP, EL

Valoració econòmica: 6.500 €

Fonts de finançament: DMAH, DdG,
CCG, FTP, FN, EB, AC, ER, PAR, SP, EL

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 1.2.2., 1.3.3., 2.1.4., 6.2.6., 6.2.7 i 6.2.8.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de conservació, any 2008.
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Programa II.

Agenda 21 Local de Campllong

Manteniment dels ecosistemes fluvials

ACTUACIÓ 1.2.1.:

Realització d’un estudi hidrogeològic complert
Objectiu:

Millorar el coneixement de la hidrologia subterrània de l’indret per a realitzar una bona
planificació futura de l’aigua.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La descripció i diagnosi estratègica del medi físic dels Termes Municipals de Riudellots de la
Selva, de Campllong i de Sant Andreu Salou posa de manifest la problemàtica associada a la
qualitat i quantitat de les aigües subterrànies. D’aquesta forma s’ha vist que certes
pràctiques agrícoles i industrials que es duen a terme provoquen l’aport de compostos
nitrogenats als aqüífers més superficials durant els períodes de menys pluviometria. A causa
d’aquest fet les administracions públiques ja han pres mesures pal·liatives com ara la inclusió
d’aquests municipis dins d’una àrea de la depressió de la Selva designada com a vulnerable a
la contaminació per nitrats, o com la implantació d’alternatives d’abastament hídric
destinades a garantir aigua potable per a ús de boca.
A banda del que s’ha comentat, la caracterització del medi hidrogeològic dels tres municipis
també ha posat de manifest que encara hi ha deficiències de coneixement, ja que no se sap
amb precisió els límits entre aqüífers, la seva connectivitat hídrica, ni tampoc les
característiques hidroquímiques dels seus recursos. Per exemple se sap que l’aigua dels pous
profunds sovint conté concentracions elevades de fluor, però es desconeix si aquest element
només es troba en els aqüífers granítics més profunds, o també en l’aqüífer neogen. La
manca de precisió pel que fa al límit entre l’aqüífer quaternari al·luvial de l’Onyar i l’aqüífer
neogen dificulta també conèixer el grau d’afecció dels nitrats en ambdós aqüífers.
Per tant, es proposa la realització d’estudis hidrogeològics destinats a solucionar tant les
mancances de coneixement esmentades com d’altres existents s’estimen necessàries per a
poder fer una valoració més exacta de la qualitat i quantitat dels recursos hidrogeològics de
l’àrea i així poder realitzar una bona planificació futura de l’aigua, malgrat que en l’actualitat
s’estiguin aplicant les mesures més urgents per a pal·liar els efectes d’aquesta problemàtica.
Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: ACA, ARS, AC, ASAS,
CCS, CCG, DdG, UdG.

Valoració econòmica: 30.000-60.000 €

Fonts de finançament: ACA, DMAH

Nivell d’Abast: Supramunicipal

Programa de finançament periòdics:
•
Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions adreçades
als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció de plans directors del servei
municipal d’aigua .Resolució MAH/3093/2007, d’1 d’octubre.
•
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
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Agenda 21 Local de Campllong

Realització d’un cens específic de basses i establir la
gestió adequada d’aquestes

ACTUACIÓ 1.2.2.:

Objectiu:
Garantir el coneixement i la correcta gestió de les basses i punts d’aigua existents al
municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Les basses i tots els punts d’aigua artificials o naturals, existents dins del municipi, són espais
de gran importància ecològica, per moltes espècies d’aus, amfibis, plantes, o fins i tot pel
paisatge.
A l’estudi de connectivitat supramunicipal elaborat dins el marc de l’agenda 21 local i en la
memòria-diagnosi de l’agenda 21 de Campllong (ofertes addicionals), s’han detectat i
cartografiat un cert nombre de punts d’aigua (basses, etc.) existents al territori municipal
que poden ser d’interès per diferents grups faunístics.
En aquest sentit, el municipi no disposa d’un catàleg i/o inventari de les bases existents dins
el límit territorials de Campllong. Per aquest motiu, es proposa la realització d’un catàleg, que
hauria d’incloure:
-

Ubicació i cartografia dels punts d’aigua (realitzat durant l’elaboració de l’A21 local)

-

Valoració de l’estat i qualitat de les aigües i vegetació associada de cada lloc

-

Detectar presència d’espècies interessants en els diferents punts d’aigua catalogats

-

Elaborar una proposta de seguiment de l’estat i conservació d’aquests espais humits (definir
indicadors de seguiment semestrals i definir actuacions de què cal fer si algun dels paràmetres
d’anàlisi es detecta precari)

-

Propostes de gestió pel manteniment i potenciació d’aquests espais

Terminis: Mig

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: AC, ACA, DMAH, PAR

Valoració econòmica: 4.900 €

Fonts de finançament: ACA, EB, FTP, XCT,
DdG

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.

•

Diputació de Girona i La Caixa. Línia d'ajuts per preservar els valors naturals dels municipis
gironins.

•

Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de conservació, any 2008.
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Agenda 21 Local de Campllong

Estudi de la qualitat ecològica i ambiental de la xarxa
fluvial i els punts d’aigua

ACTUACIÓ 1.2.3.:

Objectiu:
Garantir la qualitat ambiental de les aigües i boscos de ribera.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Els espais fluvials dels rius, rieres i les zones humides són un dels ecosistemes de major
vàlua ecològica per ser espais que alberguen una biodiversitat florística i faunística
considerable, d’aquí la necessitat de la seva conservació i potenciació.
Les xarxes fluvials són, per excel·lència, els grans elements connectors del nostre territori, i
sempre es posa com a exemple de connector els rius i rieres del territori. Un clar exemple
d’aquest fet és que en els Estudis de Connectivitat funcional de la comarca de la Selva i del
Gironès, els principals connectors detectats als municipis de Riudellots de la Selva, Campllong
i Sant Andreu Salou, són el riu Onyar i la Riera de la Gotarra juntament amb els espais
agrícoles del seu voltant.
La vida i la mobilitat de les espècies de fauna, sobretot aquelles més directament
relacionades amb l’aigua, està estretament lligada a la qualitat del curs fluvial, i a la qualitat
de l’aigua dels rius i rieres on viuen, o es mouen. Actualment, hi ha estudis a nivell general
sobre la qualitat ecològica dels principals cursos fluvials del territori, amb tot, no n’existeixen
de concrets sobre la totalitat dels cursos fluvials de l’àmbit.
Per tal de disposar d’informació actualitzada sobre l’estat ecològic dels rius i rieres que
travessen els municipis es proposa que els Ajuntaments realitzin un seguiment periòdic de la
seva qualitat ecològica.
És evident que l’estat ecològic dels rius i rieres és un reflex de les activitats que es
desenvolupen a la seva conca i per tant ens permet també avaluar la qualitat ambiental d’un
territori força ampli.
La metodologia que es proposa implantar per al seguiment de l’estat ecològic dels cursos
fluvials és la dissenyada pel Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, i que
integren l’avaluació de la qualitat del bosc de ribera (índex QBR) i la qualitat biològica de
l’aigua (índex FBILL). S’haurà d’establir un mètode seguiment periòdic, que podria ser una
visita als diferents indrets 3 cops a l’any.
Aquest estudi de la qualitat ecològica dels rius pot tenir també una component didàctica i
educativa. En aquest sentit es pot implicar la mainada dels municipis, l’escola de Riudellots
de la Selva, entitats locals, etc.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: ACA, CCG, UdG, AC, EL

Valoració econòmica: 18.000 €

Fonts de finançament: ACA, DdG, FTP, FN

Nivell d’Abast: Local - Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 1.1.3., 1.2.4., 1.3.3 i 2.1.4.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
Agència Catalana de l’Aigua. Subvenció per a actuacions de gestió, conservació i recuperació
d’espais fluvials. Resolució MAH/1669/2008, de 16 de maig,
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals

29

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat

Agenda 21 Local de Campllong

Estudi per gestionar les lleres fluvials per al manteniment
de la biodiversitat, tot minimitzant-ne el risc de riuades

ACTUACIÓ 1.2.4.:

Objectiu:
Preservar els valors naturals i la biodiversitat dels hàbitats fluvials, tot minimitzant el risc
ocasionat per les riuades.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Els espais fluvials (sobretot rius i rieres) són un dels ecosistemes de major vàlua paisatgística
i ecològica del territori compartit entre els tres municipis. Així mateix, són un element clau en
la connectivitat ecològica del municipi, en si mateix i respecte els municipis i territoris veïns.
La bona estructura i cobertura vegetal de les riberes, amb les seves peculiaritats segons la
tipologia fluvial, és un factor de gran importància en la determinació de l’estat ecològic de les
masses d’aigua. Per aquest motiu, si es realitza de manera incorrecte pot comportar
l’incompliment dels objectius ambientals establerts per la Directiva Marc de l'Aigua.
Igualment, cal també fer un esforç per evitar possibles episodis de risc d’inundacions, donat
que molts espais fluvials es troben mancats de gestió i hi ha proliferat molt la vegetació
fluvial densa, ocasionant problemes de moviment de l’aigua en cas de fortes pluges
torrencials.
Com s’ha comentat a la diagnosi del municipi (apartat de medi físic), durant avingudes de
període de retorn alt, les planes al·luvials, així com també les àrees adjacents, són
susceptibles de ser inundades.
Per aquests motius es proposa realitzar un estudi per analitzar com gestionar la vegetació
associada als cursos d’aigua, tot minimitzant-ne el risc d’inundació. L’estudi haurà de definir
els llocs on és prioritària l’actuació de neteja dels marges i lleres, sempre mantenint,
tanmateix, els valors naturals prioritaris dels seus boscos de ribera, a través de la
conservació dels peus d’arbres i arbusts de major singularitat i importància. Igualment, es
definiran les millors tècniques de treball en la neteja dels rius, per evitar afectacions a la
fauna dels ecosistemes fluvials.
Amb la neteja vegetal dels cursos d’aigua, primerament s’eliminaran les espècies de
vegetació al·lòctona. Aquesta vegetació té un gran poder de colonització i desplaçament
d’espècies autòctones, a més d’un creixement ràpid. Les espècies autòctones de les
comunitats de vegetació de ribera de terres mediterrànies, tenen característiques adaptades
als creixements dels cabals de riu i la seva correcta gestió ajuda a minimitzar el risc
d’inundacions.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DMAH, ACA, AC

Valoració econòmica: 18.000 €

Fonts de finançament: ACA, DdG, AC

Nivell d’Abast: Local – Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 1.1.3., 1.2.3., 1.3.3 i 2.1.4.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
Agència Catalana de l’Aigua. Subvenció per a actuacions de gestió, conservació i recuperació
d’espais fluvials. Resolució MAH/1669/2008, de 16 de maig.
Agència Catalana de l’Aigua. Subvencions per a la realització d’actuacions de restauració d’espais
fluvials. Resolució MAH/2515/2006, de 14 de juliol.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
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Conservació i gestió de la Connectivitat ecològica

Estudiar en profunditat alternatives als passos connectors
detectats

ACTUACIÓ 1.3.1.:

Objectiu:
Detectar tots el passos connectors en el territori.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Hi ha estudis que indiquen quina és la freqüència necessària dels passos de fauna, en
infraestructures lineals, segons l’hàbitat que envolta el pas de fauna i la infraestructura en
concret.
Aquests indiquen que la densitat de passos per petits vertebrats en hàbitats forestals hauria
de ser d’1 pas cada 500m. i en zones agrícoles d’1 cada kilòmetre. Per a grans mamífers la
densitat augmenta a 1 pas per Kilòmetre en hàbitats forestals i a 1 cada 3 km en zones
agrícoles humanitzades (veure annex de l’Estudi de Connectivitat).
En l’Estudi de connectivitat s’ha realitzat un inventari i anàlisi, a gran escala, dels principals
passos connectors de fauna existents a les zones estratègiques d’interès per la connectivitat,
per tal de classificar-les segons la seva idoneïtat actual a realitzar la funció de connector.
Igualment els passos connectors detectats se’ls ha catalogat, segons les seves
característiques, en diferents graus d’adequació.
Tot i això, donada l’elevada presència de passos i infraestructures de drenatge de les
principals vies de comunicació existents a l’àmbit d’estudi i la freqüència de passos de fauna
recomanats, es considera necessari la realització d’un estudi específic acurat sobre la totalitat
de passos existents que puguin ser utilitzats per la fauna en els seus moviments.
Així mateix es pot aprofitar l’estudi per estudiar les necessitats de cada pas connector per
esdevenir un pas de fauna funcional, tenint en compte, alhora, que algun d’aquests passos
pot ser d’interès per la connectivitat social del territori, cas en que s’haurien de fusionar els
interessos del pas com a connector i el seu ús social.
Aquest estudi dels passos connectors hauria d’incloure com a mínim els següents punts:
-

Caracteritzar les rutes concretes de desplaçament dels organismes i els seus processos

-

Caracteritzar els passos connectors existents i determinar si són útils o no per a la fauna

-

Proposar la mesura més adient per a connectar les rutes de desplaçament en els punts crítics
per a disminuir la sinistralitat animal, com:

-

Pantalles per amfibis en zones de migració

-

Boies visuals en els fils elèctrics en els punts de pas més conflictius

Terminis: Curt

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DPTiOP, DdG, AC

Valoració econòmica: 4.500 €

Fonts de finançament: DdG

Nivell d’Abast: Local – Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 1.3.2., 2.1.4. i 2.1.1.
Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
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Realitzar el seguiment de la correcta aplicació de les
mesures preventives, correctores i compensatòries
relatives a la permeabilització d’infraestructures i la
fragmentació d’hàbitats

ACTUACIÓ 1.3.2.:

Objectiu:
Minimitzar els efectes negatius de les infraestructures viàries sobre el territori municipal, i
principalment sobre la connectivitat ecològica.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
En l’àmbit dels municipis de Riudellots de la Selva, Campllong i, en menor mesura, Sant
Andreu Salou, una gran amenaça per la connectivitat ecològica és la presència de vies de
comunicació que fragmenten el territori.
Per tal d’assegurar un correcte desenvolupament i seguiment de les mesures preventives,
correctores i compensatòries que estan relacionades amb noves infraestructures sobre el
territori municipal, es proposa que un tècnic municipal (o tècnic expert en temes de
connectivitat i obres, contractat per administració local) faci un estudi de tots els projectes
tècnics informatius, estudis d’impacte ambiental sobre infraestructures que es preveu que
passin pel municipi.
Aquest estudi dels projectes d’infraestructures ha de servir per determinar si les mesures
ambientals previstes per l’obra són suficients o cal assegurar-ne algunes altres que
garanteixin la connectivitat, si és així, es comunicarà a administració o òrgan competent en la
matèria.
Així mateix, durant el desenvolupament de les obres de les infraestructures, el tècnic
municipal (o extern però vinculat a ajuntament) seguirà el procés d’ampliació i compliment
de les mesures ambientals de l’obra i posteriorment exigirà a empresa que hagi fet les obres
realitzar el seguiment de les mesures establertes, si així ho exigeix el contracte i/o el projecte
de restauració o d’impacte ambiental.
Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: DPTiOP, DdG, CILMA,
AC

Valoració econòmica: 6.000 € (l’estudi,
no es valora el seguiment de les obres)

Fonts de finançament: DdG, CILMA,

Nivell d’Abast: Local – Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 1.3.1., i 2.1.4.
Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
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Elaborar la Carta del paisatge
Objectiu:

Promoure actuacions i estratègies de millora del paisatge, principalment pel manteniment i
potenciació del paisatge agrícola i agroforestal, i també fluvial dels tres municipis.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La Carta del paisatge, segons la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és
l’instrument de concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i
estratègies de millora i valoració del paisatge. Pot ser impulsada per la Generalitat de
Catalunya, per les administracions locals (consells comarcals, mancomunitats, municipis) i/o
per entitats.
Les cartes es concreten mitjançant la signatura pública d'un document on s'estableixen els
compromisos que adopten cadascuna de les parts signants en favor del paisatge i el calendari
per assolir els objectius.
Els municipis inclosos en aquest procés es caracteritzen per un paisatge majoritàriament de
plana, amb conreus, zones de paisatge mosaic agroforestal, àrees urbanes i sectors
industrials, en una matriu de connexió entre ells, el paisatge fluvial /o de ribera associat als
principals cursos fluvials. L’anàlisi del paisatge de la memòria – diagnosi municipal defineix
grans unitats paisatgístiques, per bé que altres subunitats paisatgístiques podrien també
definir-se, com diferents tipologies dels boscos, com unitats de les rieres i basses, o diferents
subunitats dels conreus i pastures en funció del seu grau d’antropització; també ho podrien
ser els espais agrícoles en funció de si acullen pastura, hort o conreu de secà, etc. El conjunt
dels tres municipis formen part de l’àmbit del Pla territorial parcial i del catàleg del paisatge
de les comarques gironines, ambdós actualment en elaboració. Els catàlegs de paisatge són
les eines que, a una escala regional, ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins
valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre,
com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i
ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo.
Malgrat que el catàleg del paisatge de les comarques gironines està pendent de finalitzar, es
proposa l’elaboració de la carta del paisatge d’aquests territoris, de forma supramunicipal,
per tal de protegir, gestionar i ordenar les diferents tipologies de paisatge, a una escala molt
més detallada, i permetre determinar les estratègies que han de seguir els agents públics i
els privats per tal de mantenir-ne els seus valors.
En aquesta carta del paisatge, cal tenir en compte els següents aspectes:
-

Detectar els principals impactes paisatgístics del municipi segons la seva localització i tipologia.

-

Detectar els principals paisatges i perspectives d’alt valor paisatgístic.

-

Potenciar zones de percepció del paisatge: miradors, itineraris.

-

Avaluar la qualitat del paisatgística com a font de qualitat de vida, com a recurs turístic i com a
atractiu d’activitat econòmica (fires, congressos, etc.)

-

Analitzar els components (formes dels components, relació dels components) i els valors
(intrínsecs, ecològics, productius, històrics, mitològics..), per establir les regulacions oportunes
de les activitats i usos del sòl en quant a la protecció i gestió del paisatge.

-

Consensuar amb els agents socials interessats les estratègies per protegir i valoritzar el
paisatge, d’acord amb la diagnosi elaborada.

-

Definir actuacions, eines i formes de participació dels agents socials, per a la millora
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paisatgística.

La Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya ha establert un protocol per a la realització de cartes
del paisatge que serveix d'orientació per a la realització d'aquest tipus d'acords.
Aquesta carta del paisatge, s’haurà de facilitar a l’Observatori del Paisatge de la Generalitat
de Catalunya que és òrgan encarregat d’elaborar els catàlegs dels paisatge de Catalunya.
També es facilitarà la carta del paisatge als consells comarcals de la Selva i del Gironès, que
si volen també poden realitzar una carta del paisatge comarcal, i caldrà que tingui en compte
aquest compromís i anàlisi paisatgístic municipal.

Terminis: Llarg
Sectors involucrats: AC, CCG, OP, DGAP,
DPTiOP

Fonts de finançament: DMAH, FTP, OP, DdG

Prioritat: Baixa
Valoració econòmica: 15.000 €
Nivell d’Abast: Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 1.1.2 i 2.1.4.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines Any 2008.
Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de conservació, any 2008.
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Línia estratègica 2: Planificació i intervenció territorial i urbanística sostenible
LÍNIA ESTRATÈGICA 2:
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA SOSTENIBLE

Programa I.

Avançar cap a una planificació territorial i urbanística sostenible

Programa II.

Desenvolupar una planificació sectorial municipal amb criteris de
sostenibilitat

Programa III.

Adoptar una reglamentació municipal que contempli criteris
ambientals

Programa IV.

Millorar la qualitat de l’espai urbà
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Programa I.

Desenvolupar una planificació sectorial municipal amb
criteris de sostenibilitat

ACTUACIÓ 2.1.1.:

Incloure criteris de connectivitat, i el manteniment d’una
correcta dispersió de la fauna, en els tractaments i
arranjaments de camins rurals
Objectiu:

Millorar la xarxa de camins amb criteris de potenciació de la connectivitat.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
En l’àmbit dels tres municipis, a part de les principals infraestructures lineals de comunicació
existents (AP7, A2, C-25, línia del ferrocarril convencional) hi ha un elevat nombre de camins
rurals que comuniquen diferents veïnats i els principals nuclis de les poblacions, així com una
extensa de camins que comuniquen les parcel·les agrícoles.
La connectivitat ecològica, i els fluxos de la fauna, es veuen impedits sobretot en les
principals cies de comunicació. Amb tot, és important que la xarxa de camins no esdevingui,
a partir de la millora i l’arranjament dels mateixos, un element que pugui impedir la correcta
mobilitat de la fauna.
Per aquest motiu, es proposa que en les intervencions de millora de camins rurals, o en la
realització d’itineraris paisatgístics, rutes verdes, etc, es realitzi un tractament que tingui en
compte la connectivitat, sobretot en les intervencions dutes a terme en aquelles àrees de
major valor ecològic, però també en la resta de camins.
Entre els criteris per al tractament de camins que afavoreixen la dispersió de la fauna, es
poden realitzar recomanacions sobre els paviments a utilitzar, el tractament dels marges,
tanques, vegetacions, etc.
Així doncs, es recomana adoptar un protocol sobre el tractament de camins, en les
intervencions de millora i arranjament de camins, que incorporin els criteris adequats per a
garantir el manteniment d’una correcta dispersió de la fauna.
Terminis: Mig
Sectors involucrats: AC, SP, PAR
Fonts de finançament: DdG

Prioritat: Mitjana
Valoració

econòmica:

1.500€

(Gestió

administrativa)

Nivell d’Abast:

Interrelació d’accions: Actuació 2.1.4.
Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
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Elaborar i executar un pla d’ambientalització industrial
Objectiu:

Aconseguir una millora ambiental de la zona industrial del polígon de Ferreries de Campllong.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El municipi de Campllong disposa d’una important àrea d’activitat econòmica, que juntament
amb l’àrea de Riudellots de la Selva en formen una de les més importants de la província de
Girona. L’activitat que es desenvolupa al polígon industrial, així com la pròpia estructuració i
ordenació del mateix suposen una important petjada sobre el medi ambient, per aquest
motiu es proposa redactar i executar un pla d’ambientalització industrial del municipi per tal
d’introduir aspectes de millora ambiental al funcionament i construcció de les naus del
polígon industrial del municipi.
Recentment, són moltes les iniciatives i treballs realitzats en aquest sentit en el municipi veí
de Riudellots de la Selva: Estudi i infraestructures del Polígon industrial de Riudellots de la
Selva (taula d’Enginyeria de les Comarques Gironines), Projecte Gesmopoli (d’introducció de
criteris de mobilitat sostenible a l’àrea de l’aeroport i el CIM la Selva), Projectes Plan-Cost i
pla comarcal de sostenibilitat de les àrees industrials (Agenda 21 Comarcal de la Selva).
Donada la continuïtat d’ambdues àrees, caldria unificar i analitzar en profunditat aquesta àrea
d’activitat econòmica, i realitzar-ne un pla d’ambientalització que englobi els plans i projectes
esmentats.
Un pla d’ambientalització a la zona industrial, consistiria en realitzar una mena d’agenda 21
de la zona industrial del municipi. És a dir, incorporar objectius de millora ambiental en les
activitats que es realitzin a la zona industrial, definir les accions necessàries per aconseguir
aquests objectius i promoure, en el major grau possible, actituds ambientalment adequades.
Els temes que hauria de contemplar aquest pla d’ambientalització de la zona industrial
serien:
-

Ordenació i adequació d’espais (voreres, arbrats, zones verdes, ubicació de les diferent
tipologies d’indústries, etc.)
Paisatge (Aspecte i tipologia de naus industrials, cartells, etc.)
Mobilitat (mobilitat interior polígon, accessos i aparcaments)
Atmosfera (aspectes de qualitat de l’aire i nivells lumínics)
Gestió de residus
Optimització de recursos (sobretot temes aigua i energia)
Seguretat i prevenció de riscos

Convé que el pla defineixi accions programades en el temps, i que tingui en compte el grau
de desenvolupament actual del polígon.
Terminis: Llarg

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: DPTiOP, DMAH, CILMA,
CCG, AC, SP

Valoració econòmica: 5.400 € (local)
11.800 € (supramunicipal)€

Fonts de finançament: DMAH, DdG, SP, APRS

Nivell d’Abast: Local i/o Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 4.4.2., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•

•
•
•

El Programa LIFE+ de la Unión Europea 2007-2013. Línia LIFE+ Política y Gobernanza
Medioambientales
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions per a l'elaboració de plans directors
supramunicipals de sostenibilitat i per a l'execució d'actuacions supramunicipals de sostenibilitat, i
se n'aproven les bases reguladores. Resolució MAH/1541/2004, de 24 de maig
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Oficina d'Informació Ambiental. Deduccions per
inversions amb objectius de millora ambiental.
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
Institut Català de Finances. Línia de préstecs per a millores mediambientals a les empreses.
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Elaborar plans de gestió patrimonial i programes de
conscienciació a la població

ACTUACIÓ 2.1.3.:

Objectiu:
Conservar el patrimoni històric, artístic, arqueològic i arquitectònic.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El municipi de Campllong, en el seu POUM, té catalogat un seguit d’edificacions de valor
històric i patrimonial. També hi ha edificis o conjunts de Campllong que han estat definits
com a Béns Culturals d’Interès Nacional, segons la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català,
i que es correspon amb la dels Béns d’Interès Cultural definits a la Llei del Patrimoni Històric
espanyol, pel seu interès cultural d’àmbit nacional.
Aquest patrimoni arquitectònic i històric, molt lligat a l’activitat agrícola i rural de la zona,
s’ha anat transformant al llarg dels segles i, actualment, està patint un fort procés de
transformació com a conseqüència dels canvis socials en la nostra societat.
Així doncs seria interessant la creació, per part de l’Ajuntament, d’un pla de gestió
patrimonial i de programes de conscienciació a la població en aquest aspecte. Aquest pla de
gestió patrimonial hauria d’incloure:
•

Una primera localització de les deficiències observades en el desenvolupament quotidià
de la gestió patrimonial municipal per tal de dur a terme, en segon lloc, gestions
eficients, eficaces, transparents, objectives i àgils relacionades amb aquest aspecte.

•

La incorporació de nous procediments enfocats a millorar la gestió patrimonial municipal,
com poden ser: l’aplicació de programes de conscienciació a la població de Campllong
(dur a terme, durant uns dies concrets de l’any, fires o exposicions relacionades amb les
activitats rurals de la zona), realitzar un itinerari per els masos i masies més destacats
del terme municipal, etc.

Terminis: Llarg

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DCMC, DdG, AC,

Valoració econòmica: 7.500 €

Fonts de finançament:, DCMC, DdG, CCG,
AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 3.2.2., 3.2.3., 6.3.5., 6.3.2.
Programa de finançament periòdics:
•

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions a entitats locals que programin
activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional. Ordre CMC/24/2008, de 21
de gener.

•

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions per a l’execució d’obres de
restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural corresponents al bienni 2008-2009.
Ordre CMC/44/2008, de 19 de febrer.

•

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions destinades al funcionament i les
activitats dels museus de Catalunya. Ordre CMC/93/2008, de 10 de març.

•

Diputació de Girona. Convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
de cooperació cultural, comunicació cultural i biblioteques de la Diputació de Girona per a
l’anualitat 2008.
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Pla especial de l’anella verda ecològica i paisatgística dels
municipis de Riudellots de la Selva, Campllong i Sant
Andreu Salou

ACTUACIÓ 2.1.4.:

Objectiu:
Facilitar la connectivitat ecològica i paisatgística del territori, mitjançant la creació i
manteniment d’una anella verda.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Com es pot veure en la següent imatge, on es
reflecteix la proposta de Zones d’Interès per la
Connectivitat Ecològica i les Àrees d’Interès
Paisatgístic, s’observa com gairebé conformen una
anella que envolta els municipis de Riudellots de la
Selva, Campllong i Sant Andreu Salou. (per veure
els plànols amb mes detall annex cartogràfic).
Aquesta és una de les conclusions que es pot arribar
de l’Estudi de connectivitat social, paisatgística i
ecològica dels tres municipis citats. Per consolidar
aquest fet, i garantir una planificació que la plasmi
al territori, així com que permeti assegurar la
continuïtat de la mateixa en tots els seus sectors, es
proposa redactar el Pla Especial de l’anella verda,
ecològica i paisatgística dels municipis de Riudellots
de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou.
L’objectiu d’aquest pla ha de ser la definició d’un sistema d’espais lliures d’especial protecció:
naturals, agroforestals, i d’ús lúdic, que garanteixin:

-

La connexió ecològica dels espais naturals municipals i supramunicipals,

-

La regeneració dels espais naturals terrestres i fluvials d’aquest sector per potenciar-ne la
funcionalitat ecològica i social,

-

Els instruments d’ordenació urbanística, gestió i règim de protecció que permetin materialitzar i
garantir els objectius anteriors.

La potenciació de les activitats agroforestals que contribueixen a la finalitat anterior,
La definició d’un itinerari circular de passeig, observació i lleure a peu i en bicicleta, allà on sigui
compatible amb les finalitats anteriors,

Terminis: Mig
Sectors involucrats: ARS, AC, ASAS
Fonts de finançament: DdG

Prioritat: Alta
Valoració econòmica: 30.000 €
Nivell d’Abast: Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 1.3.1. i 1.3.2.
Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
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Programa III.

Adoptar una reglamentació municipal que contempli
criteris ambientals

ACTUACIÓ 2.2.1.:

Ordenança municipal per la reducció i estalvi de l’aigua
Objectiu:

Regular normativament el consum d’aigua, per tal d’afavorir-ne un estalvi en el consum.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La manca d’abundància de recursos hídrics. La problemàtica creixent entorn a l’aigua i a la
seva disponibilitat i la necessitat de no malgastar l’aigua i també a la qualitat dels recursos
hídrics en el territori, ha de comportar adequacions a les normatives pel que fa als seus usos,
prioritats i també en les seves taxes impositives, igualment els ajuntaments poden regular
aspectes relatius a la construcció en noves edificacions, permeten als Ajuntaments participar
decididament en fomentar l’estalvi d’aigua en les futures actuacions urbanístiques.
Es poden adaptar els trams dins
exponencialment els consums alts.

l’ordenança

de

la

taxa

d’aigua

incrementant

També dins el Pla urbanístic es pot incorporar un text normatiu de mesures de protecció
mediambiental i paisatgístic amb la finalitat d’ésser més conseqüents en la reutilització de les
aigües.
D’aquesta manera es podria acotar més la necessitat primera de l’aigua (consum humà), i les
necessitats més lúdiques o prescindibles, com ara l’aigua potable per reg de jardins privats,
per neteja de vehicles o patis, o fins i tot per a piscines, i aconseguir uns edificis més
sostenibles potenciant les mesures del codi tècnic de l’edificació.
L’ordenança ha de tractar com a principals temes:
-

Requeriments en l’edificació (sanitaris, instal·lacions, etc.).

-

Piscines particulars.

-

Reg de jardins privats.

-

Tipologia d’espècies vegetals més adequades en nous espais enjardinats (públics i
privats).

-

Promoció de la moderació en el consum d’aigua potable gravant els excessos.

Terminis: Curt
Sectors involucrats: DMAH, ACA, AC
Fonts de finançament: -

Prioritat: Alta
Valoració

econòmica:

1.500€

(Gestió

administrativa)

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 4.1.2., 4.1.3. i 6.2.3.
Programa de finançament periòdics:
•

•
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. ACA. Subvencions per sufragar les despeses derivades
de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i amb l’aprofitament
de recursos no potables. Resolució MAH/3843/2006 de 22 de novembre.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
Diputació de Girona. Programa del Pla a L’acció.
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Realització del mapa acústic del municipi i aprovació
d’ordenança reguladora de soroll i vibracions

ACTUACIÓ 2.2.2.:

Objectiu:
Realitzar una normativa que reguli la contaminació acústica al municipi per tal de vetllar pel
benestar dels veïns de Campllong.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
A Campllong la contaminació per soroll és localitzada i es concentra en alguns punts concrets
del municipi. Entre aquests cal destacar la zona del polígon industrial i la zona propera a la
carretera que l’uneix amb Riudellots de la Selva i Cassà de la Selva.
Cal realitzar el mapa acústic del municipi prenent com a base el realitzat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge, atenent amb especial cura les zones considerades acústicament
sensibles.
Posteriorment a aquesta actuació, caldria elaborar una ordenança que tingui en compte la
especificitat del municipi de Campllong. Es pot agafar com exemple la resolució de 30
d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i
les vibracions.
Paral·lelament a l’aprovació de l’ordenança de soroll, cal que l’Ajuntament augmenti el control
tant de les activitats, com de la via pública per tal de vetllar pel compliment d’aquesta
ordenança.

Terminis: Mig

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DMAH, DdG, AC

Valoració econòmica: 6.500 € (realització
del
mapa
acústic)
+
1.500€ (Gestió
administrativa) (aprovació ordenança)

Fonts de finançament: DMAH

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
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Agenda 21 Local de Campllong

Aprovació d’una Ordenança solar
Objectiu:

Promoure la implantació de mesures d’eficiència energètica tant a nivell domèstic com
empresarial.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El municipi de Campllong té un potencial important pel que fa a les energies renovables.
Exceptuant l’energia eòlica i la hidràulica, sí que la solar, la biomassa forestal i agrària, el
biogàs i els biocarburants tenen un marge ampli per créixer.
Des de l’ajuntament s’ha promogut la instal·lació d’aquest tipus d’energia en els equipaments
públics, però la implantació d’energies renovables de caràcter privat és mínim.
L’ajuntament promou mitjançant subvencions o reduccions en les taxes municipals la
instal·lació d’aquest tipus d’energia. Així mateix s’està treballant en la redacció d’una
ordenança solar municipal per tal de regular la implantació d’instal·lacions d’energia solar al
municipi.
L’entrada en vigor del Real Decret 314/2006 de 17 de març en el que s’aprovava el Codi
Tècnic de la Edificació (CTE) representa un punt d’inflexió a nivell estatal pel que fa referència
a la implantació de mesures d’eficiència energètica en les edificacions, ja que aquest és
d’obligat compliment en totes aquelles edificacions de nova construcció i a modificacions
importants de construccions ja existents
El Polígon industrial del municipi, té un gran potencial en la utilització de sistemes de captació
energètica solar, ja que la superfície dels sostres de les edificacions és un bon lloc per
instal·lar-hi aquestes sistemes, no és un emplaçament impactant i se’n pot treure un
rendiment econòmic relativament alt amb poc manteniment.
Es proposa desenvolupar una ordenança solar que obligui a la utilització d’energia solar
tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) o de la energia solar fotovoltaica a
totes les noves promocions d’habitatges privats i públics i/o rehabilitacions i que reguli les
possibles bonificacions (p.ex. a través de les rebaixes en l’impost d’obres).
L’elaboració de l’ordenança solar hauria de realitzar-se, especialment, de forma consensuada
amb els interlocutors del sector (constructores, promotores, arquitectes, etc.).
Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: DMAH, AC, EC

Valoració econòmica: 3.500 €

Fonts de finançament: ICAEN, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 2.2.4., 4.3.1. i 4.3.3.
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Continuar amb les bonificacions fiscals per al foment de
l’estalvi energètic

ACTUACIÓ 2.2.4.:

Objectiu:
Incentivar la població a prendre mesures d’estalvi energètic.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
L’ajuntament de Campllong concedeix una sèrie d’ajuts en forma de bonificacions de les
taxes municipals a construccions, instal·lacions i obres referides a l’aplicació de criteris
d’ecoeficiència i estalvi energètic.
Així, s’ha modificat (Octubre de l’any 2008) l’ordenança fiscal núm. 2. reguladora de l’impost
sobre béns immobles del municipi de Campllong, en la qual es potencia i bonifica la
instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol,
sempre que aquests sistemes incorporin col·lectors homologats. Els edificis que instal·lin
aquests sistemes d’energia renovable gaudeixen d’una bonificació sobre la quota integra de
l’impost de bens immobles.
Per altra banda, també s’ha modificat (Octubre de l’any 2007) l’ordenança fiscal núm. 4,
reguladora de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions, en el mateix sentit de
potenciar els sistemes de captació solar.
És important continuar impulsant aquestes bonificacions.
D’altra banda, es proposa realitzar un major control de les normatives d’edificació per tal de
penalitzar aquells projectes de nova construcció en els quals no s’incorporin mesures d’estalvi
energètic (ventilació, aprofitament de la llum solar, aïllament, etc.)
Terminis: Curt

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DMAH, AC

Valoració econòmica: Variable

Fonts de finançament: ICAEN, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 2.2.3., 4.3.1. i 4.3.3.
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Programa III.

Millorar la qualitat de l’espai urbà

ACTUACIÓ 2.3.1.:

Pla de gestió dels espais verds i lliures urbans
Objectiu:

Gestionar els espais verds i lliures sota unes pautes d’eficiència i respectant el medi ambient.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Campllong compta, tot i ser un poble de dimensions reduïdes, amb un significatiu nombre
d’espais verds i lliures urbans repartits per tot el nucli (poble i polígon industrial). En general,
el seu estat és bo i s’hi està duent a terme una correcta gestió, però seria interessant unificar
els mètodes de gestió i manteniment per tal d’aconseguir uns espais funcionals i eficients,
tant pel que fa a l’àmbit social, econòmic i ambiental.
Per aquest motiu, es proposa la redacció d’un Pla de gestió dels espais verds i lliures urbans.
En el Pla de gestió és important tenir en compte, com a mínim, els següents aspectes:
-

Adequació a criteris de xerojardineria: tipologia d’espècies vegetals, abundància,
requeriments hídrics, sistemes de rec, manteniment, etc. (per més informació, veure
Oferta Addicional 9)

-

Determinació de la funcionalitat social de cada espai per tal de gestionar-lo de la
millor manera possible i evitar la seva degradació. Concretament, cal preservar la
qualitat dels espais verds més allunyats del nucli, sobretot els descampats que no
estan sent gestionats (restes de bosquines) al polígon industrial.

-

Instal·lar baranes protectores o zona de seguretat en aquells espais pròxims a
carreteres o carrers, com els parterres pròxims a la C-25 o el parc de jocs infantils del
c/ Sant Jordi.

Amb el Pla de gestió dels espais verds i lliures urbans s’aconseguiria una correcta utilització
dels recursos i el conseqüent benefici econòmic, així com crear una xarxa d’espais verds, amb
uns mateixos requeriments, més fàcil de gestionar.

Terminis: Mig
Sectors involucrats: CCG, DdG, AC
Fonts de finançament: DMAH, DdG, AC

Prioritat: Mitjana
Valoració econòmica: 5.500 € (Redacció
del Pla, el qual valorarà les obres d’execució)

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•
•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.
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Agenda 21 Local de Campllong

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

Millorar la integració paisatgística de les àrees d’aportació.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
En les diferents sessions dels tallers de participació ciutadana que s’han realitzat al llarg del
procés de la present Agenda 21, alguns veïns han comentat que algunes àrees d’aportació de
residus, en les quals hi ha contenidors de rebuig i de recollida selectiva de les diferents
fraccions, donen mala imatge al municipi, ja que aquests moltes vegades estan plens i les
bosses de plàstic amb els residus s’acumulen al terra. A més també s’ha fet notar que veïns
de poblacions veïnes dipositen els seus residus en àrees d’aportació del municipi, i per aquest
motiu aquest s’omple mes ràpid del que es té previst.
Per evitar la mala imatge que es pot crear del municipi per les àrees d’aportació, ja per si
associades a brutícia i pudor, es proposa que aquestes s’integrin i es dissimulin en el paisatge
urbà, a partir de la col·locació de pantalles i/o elements que envoltin l’àrea d’aportació,
construïda amb elements tous, com ara fustes tractades per a resistir les condicions
climàtiques.
Aquestes pantalles haurien de situar-se o tenir les obertures suficients, de tal manera que no
dificultés l’accés als contenidors, per poder deixar les escombraries i sobretot per poder
retirar el contenidor de manera senzilla pel seu buidatge a més de facilitar la neteja de l’àrea.
Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC

Valoració econòmica: 1.500 €/àrea

Fonts de finançament: AC

Nivell d’Abast: Local
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Agenda 21 Local de Campllong

Millorar l’accessibilitat a l’Ajuntament

Objectiu:
Permetre l’accés a les instal·lacions de l’Ajuntament a persones amb mobilitat reduïda,
persones d’edat avançada i persones amb cotxets i altres.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
L’Ajuntament de Campllong té una única entrada principal. L’entrada a la planta baixa és
planera i permet l’accés a persones amb mobilitat reduïda, d’edat avançada i persones amb
cotxets per a nens/es. L’accés a les oficines de l’Ajuntament, al primer pis, però, no compta
amb cap adaptació per aquestes situacions, dificultant l’accés a certs col·lectius.
S’entén que l’Ajuntament ha de facilitar l’accessibilitat a tots els ciutadans, és per això que es
proposa instal·lar una Plataforma Pujaescales o un Elevador de recorregut petit, que ajudaria
a les persones amb dificultats a accedir còmodament al primer pis.
Plataforma Pujaescales

Elevador de recorregut

Terminis: Curt

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: AC

Valoració econòmica: 15.000€

Fonts de finançament: DASC, AC

Nivell d’abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

•

Departament d’Acció Social i Ciutadania. Resolució ASC/648/2008, de 5 de març
Fundación ONCE. Subvencions destinades, entre d’altres, a la supressió de barreres
arquitectòniques dins dels Plans de superació de barreres a la integració.
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Línia estratègica 3: Millora i optimització de la mobilitat
LÍNIA ESTRATÈGICA 3:
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT

Programa I.

Potenciar la mobilitat segura i sostenible

Programa II.

Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu
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Programa I.

Potenciar la mobilitat segura i sostenible

ACTUACIÓ 3.1.1.:

Adaptar les parades
mobilitat reduïda

d’autobusos

a

persones

amb

Objectiu:
Millorar l’accessibilitat de tots els usuaris al transport col·lectiu.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Per tal de facilitar i millorar l’accessibilitat de tot el públic al transport públic i, especialment,
a les línies d’autobusos, en el cas de Campllong, es proposa eliminar o mitigar les barreres
arquitectòniques a les parades d’autobús.
Segons la normativa actual s’entén com a barrera arquitectònica, tot aquell impediment,
trava o obstacle físics que limita o impedeix la llibertat de moviment de les persones. I
accessibilitat s’entén com la característica de l’urbanisme, l’edificació, el transport o els
mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona la seva utilització.
Per persones amb mobilitat reduïda s’entén a qualsevol persona la mobilitat de la qual està
reduïda degut a qualsevol discapacitat física (sensorial o locomotora, permanent o temporal),
discapacitat intel·lectual o impediment, o qualsevol altra causa de discapacitat, incloses
aquelles que requereixen facilitats en l’accessibilitat per motiu de la seva edat.
Concretament s’haurien de col·locar, entre altres, plataformes d’accés als autobusos per tal
que la distància entre el terra i l’autobús sigui menor i així facilitar l’entrada a les persones
amb més dificultats.
Aprofitant les obres que s’haurien de fer en les parades, caldria millorar la informació
respecte els serveis i els horaris de les línies d’autobús que paren a Campllong.

Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: CCG, AC, ATM-G

Valoració econòmica: 3.500 €/parada

Fonts de finançament: DASC, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 3.1.2.
Programa de finançament periòdics:
•
•

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

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 3.1.2.:

Agenda 21 Local de Campllong

Promocionar la utilització dels serveis de transport públic
Objectiu:

Millorar el grau de coneixement dels usuaris i potenciar la utilització del transport públic
col·lectiu existent.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Anys enrere, Campllong no comptava amb un servei de transport públic regular i eficient.
L’any 2005, a partir de l’entrada en funcionament de l’Autoritat del Transport Metropolità de
Girona (ATM-G), el transport públic ha vist incrementat el seu servei, tant pel que fa a
freqüències de pas com pel que fa a noves línies en servei.
En l’enquesta de percepció ciutadana que es va realitzar, un terç de la població deia estar
content amb l’oferta de transport públic del municipi i un altre terç, deia no saber què
contestar perquè no l’havia utilitzat mai i no tenia informació sobre el servei.
Aquests resultats mostren la manca d’informació en alguns sectors del municipi. Així doncs
seria interessant que l’Ajuntament instal·lés panells informatius a les parades amb els horaris
actualitzats. A part es podria crear un link a la pàgina web de l’Ajuntament, en l’apartat de
Serveis, on especifiqués els horaris per cada època de l’any, el telèfon de la companyia de
transports, etc.
Terminis: Curt

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: CCG, AC, ATM-G

Valoració econòmica: 1.500 €

Fonts de finançament: DASC, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 3.1.1.
Programa de finançament periòdics:
•
•

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

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 3.1.3.:

Agenda 21 Local de Campllong

Crear una borsa per compartir vehicle
Objectiu:

Descongestionar les principals vies de comunicació, compartir els costos del vehicle i
potenciar les relacions socials.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
A Campllong hi ha un índex de motorització molt elevat i en augment. La majoria de gent
utilitza el transport privat i, el municipi rep més desplaçaments dels que genera. Aquest fet
és per l’oferta que crea el polígon industrial, per tant, la majoria d’aquests desplaçaments són
obligats per feina.
El transport públic no ofereix un servei d’acord amb les necessitats dels treballadors del
polígon (horaris, etc.), és per això, que per evitar congestions en les principals vies de
Campllong i ajudar a reduir costos de transport als treballadors, es proposa que l’Ajuntament
creï una borsa per compartir cotxe.
És podria fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament, amb un formulari on els ciutadans o
treballadors especifiquessin les seves necessitats, horaris i recorregut. La feina que hi hauria
des de l’Ajuntament seria buscar semblances i compatibilitats entre els formularis i posar a
les persones interessades en contacte.
Es creu que és una bona iniciativa per fomentar la relació entre companys de feina, reduir
costos, facilitar la demanda laboral en llocs allunyats del centre, etc.

Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: AC, PAR, EL

Valoració econòmica: 3.000 – 6.000 €

Fonts de finançament: DMAH, DdG, AC

Nivell d’Abast: Local - Supramunicipal

Programa de finançament periòdics:
•
•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions per promoure accions de sostenibilitat
local. Resolució MAH/2800/2006, de 9 d’agost.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Agenda 21 Local de Campllong

Programa II.

Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a
peu

ACTUACIÓ 3.2.1.:

Ampliar la xarxa de camins i itineraris aptes per a ser
realitzats amb mitjans pedestres i/o en bicicleta
Objectiu:

Permetre la mobilitat a peu o amb bicicleta entre els tres nuclis i amb altres poblacions i
itineraris.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Pels termes municipals de Riudellots de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou, hi ha un
entramat d’antics camins que connectaven el nucli amb les poblacions més pròximes. Avui en
dia, part dels camins han perdut la seva funcionalitat tradicional ja que s’han asfaltat i s’hi
permet el pas de vehicles, el que en redueix la seguretat dels mateixos per a ser utilitzats a
peu o en bicicleta, encara que part d’aquests camins estan senyalitzats també com a
itineraris de connexió entre nuclis per a ser realitzats a peu o en bicicleta.
Per aquests motius, i per tal de garantir una connectivitat social entre els nuclis, per itineraris
segurs i adequats per a peatons i ciclistes, es creu interessant adequar aquestes vies a la
doble funcionalitat que tenen actualment. Per això, es proposa, o bé adequar un espai
d’aquests camins al pas de peatons i bicicletes, garantint-ne la seva seguretat, o bé crear
itineraris alternatius, a partir de l’àmplia xarxa de camins rurals que hi ha pel municipi.
D’aquesta manera es facilitarà la connectivitat entre diferents poblacions i altres itineraris
pedestres, ofertant un espai segur i de qualitat i, promocionant una mobilitat sostenible
interurbana.
Els principals fluxos socials que s’haurien de garantir, amb aquesta xarxa, són els que es
produeixen entre:
-

Campllong i Riudellots de la Selva

-

Campllong i Sant Andreu Salou

-

Campllong i Fornells de la Selva

-

Campllong i Cassà de la Selva

Terminis: Llarg

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DPTiOP, AC, ARS, PAR,
ER

Valoració econòmica: Variable (en funció

Fonts de finançament: DPTiOP, DdG, CCG,
AC, SP

del tram)

Nivell d’Abast: Local – Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5., 5.2.1, 6.2.8.
Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Agenda 21 Local de Campllong

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

ACTUACIÓ 3.2.2.:

Objectiu:
Sensibilitzar la població, oferir espais de descoberta i potenciar les visites als espais de major
bellesa i importància ecològica i paisatgística.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Els itineraris de natura són, avui en dia, un dels principals elements cohesionadors dels
espais naturals. A més són elements vertebradors i espais on és possible plasmar la
convivència entre medi natural i visitants o veïns.
A l’àmbit dels municipis de Campllong, Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou existeixen
diferents trams de recorreguts i itineraris de senderisme i circuits per bicicletes, però
aquests, de vegades no estan relacionats amb el patrimoni natural d’aquests municipis (rutes
verdes, itineraris dels Consells Comarcals, circuits de BTT,etc.).
Es proposa fer un estudi per a definir alguns itineraris de natura (per fer a peu o bicicleta),
utilitzant si pot ser camins i vials ja existents i valorant la possibilitat d’enllaçar amb altres
itineraris i rutes properes.
Aquests itineraris han de servir per donar a conèixer als visitants, però sobretot a la població
local, els valors naturals del municipi. Així, els habitants valoraran i respectaran més el
territori del seu poble.
El mateix estudi, a part de definir el traçat d’aquests itineraris, també descriurà els seus
principals valors naturals i d’interès que cal donar a conèixer, i es proposarà una senyalització
amb cartells informatius. Cal tenir molt present aquesta actuació de col·locar cartells
didàctics sobre el patrimoni natural del municipi (fauna, hàbitats, vegetació, etc.), ja que si
no es devindrà una ruta de senderisme i prou (com algunes que ja existeixen per la zona); i
també és important difondre aquests itineraris entre la població local i els visitants: editant
tríptics, penjant cartells, fent algun itinerari guiat, etc.
Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: ACA, AC, EL

Valoració econòmica: 8.500 € (Estudi, el
qual haurà de valorar les actuacions)

Fonts de finançament: DdG, CCG

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 3.2.1.
Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 3.2.3.:

Agenda 21 Local de Campllong

Seguir ampliant l’itinerari de la Ruta Verda a Campllong
Objectiu:
Ampliar la ruta Verda que s’ha iniciat a Campllong.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:

El municipi de Campllong ha iniciat les obres de la ruta verda que connecta el nucli amb el
veïnat de Bruguera. Aquesta ruta, que s’ha realitzat de forma paral·lela al mateix camí de
Bruguera, mitjançant una via especifica per a vianants i bicicletes es considera una molt bona
iniciativa, i es proposa que s’ampliï i que se li atorgui una continuïtat, per l’est del nucli de
Campllong, a través del Camí del Cementiri, i que la connecti amb la ruta verda existent al
llarg del curs de la Riera Seca, al sud del terme municipal.
D’aquesta forma, s’ampliaria el nombre de kilòmetres disponibles per a ser realitzats a peu o
en bicicleta, plenament adaptats a les necessitats de vianants i ciclistes, pel que fa a les
mesures de seguretat necessàries per a la correcta utilització de la mateixa.
S’ha de tenir en compte que amb aquesta actuació no només s’està oferint un espai de
passeig i que connecti diferents espais, sinó que s’està fomentant la utilització de la bicicleta
com a eina esportiva i com a medi de transport, millorant així l’àmbit social i ambiental del
municipi.
Terminis: Mig
Sectors involucrats: ACA, CCG, AC
Fonts de finançament: DPTiOP, DdG

Prioritat: Mitjana
Valoració econòmica: Variable (en funció
del tram)

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 3.2.4.:

Agenda 21 Local de Campllong

Reforçar els aparcaments per a bicicletes
Objectiu:
Promoure la mobilitat amb bicicleta.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:

Campllong rep diàriament molts desplaçaments obligats per treball, sobretot al polígon
industrial. Molts dels treballadors del polígon són de Campllong i pobles pròxims. Segons
l’enquesta de percepció ciutadana, gran part de la població utilitza el vehicle privat també
pels desplaçaments interns locals.
Així doncs, s’hauria de promocionar la mobilitat amb bicicleta des del nucli i fins a Les
Ferreries, així com amb la resta de veïnats. Conseqüentment és important poder oferir els
equipaments corresponents, per tal de potenciar aquesta activitat. Per exemple, adequació
del lloc de pas de les bicicletes, bona connexió entre sectors, més parades per a bicicletes
(especialment en el polígon industrial), etc.
Amb aquesta actuació es pretén facilitar la decisió de desplaçar-se amb bicicleta, ja que un
factor important és poder oferir uns espais segurs on deixar la bicicleta mentre aquesta no
s’utilitzi.
Des de l’Ajuntament s’hauria de fer un estudi per conèixer els punts del nucli tant com del
polígon on hi ha més freqüència de pas i necessitat d’instal·lar-hi estacionaments per a
bicicletes.
Es proposa instal·lar barres en forma de U invertida, als punts esmentats. Aquesta
instal·lació, s’ha de dur a terme de forma que no s’alteri el paisatge on aquestes es situïn.

Terminis: Mig

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: AC, APRS

Valoració econòmica: 1.000 € (10 barres,

Fonts de finançament: DMAH, DdG, AC, SP

Nivell d’Abast: Local

20 bicicletes).

Programa de finançament periòdics:
•
•

Diputació de Girona. Programa del Pla a L’acció.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 3.2.5.:

Agenda 21 Local de Campllong

Creació d’un itinerari esportiu
Objectiu:

Oferir una oferta de recorregut esportiu per l’entorn del nucli de Campllong
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
L’oferta turística del municipi s’ha de completar amb diferents propostes, per tal que en pugui
gaudir tant la població local com els visitants. En aquest cas es proposa una actuació que
permeti gaudir de l’entorn del nucli urbà, creant un nou espai de lleure perquè la gent pugui
practicar esport, alhora que també serveixi d’espai peatonal.
Per tal d’ampliar l’oferta d’equipaments públics municipals lliures, i tot aprofitant la qualitat
de l’espai periurbà que presenta el nucli de Campllong, es proposa la creació d’un itinerari
esportiu.
Aquest itinerari es podria senyalitzar per tal de que la gent en pogués fer ús, amb l’objectiu
d’executar exercicis cardiorespiratoris, o simplement recorre’l a peu o corrent.
En aquest, s’hi podrien instal·lar equipaments per potenciar i ajudar a la realització de
l’activitat esportiva, com ara barres metàl·liques, i plafons indicant que indiquin el temps de
recorregut, així com els possibles exercicis a fer, i els estiraments previs i posteriors
necessaris.
Amb aquesta proposta es pretenen diversificar l’oferta d’espais i d’activitats a l’aire lliure en
el municipi de Campllong.
Es pot mirar que empreses privades locals, esponsoritzin part de l’equipament a instal·lar a la
via pública per realitzar el recorregut esportiu.

Terminis: Llarg

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: SGE, CCG, AC

Valoració econòmica: 10.000 €

Fonts de finançament: SGE, CCG, DdG,
AC, SP

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 3.2.1.
Programa de finançament periòdics:
• Departament de Vicepresidència, Consell Català de l’Esport. Subvencions del Consell Català de

l’Esport destinades a entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, a entitats no
esportives amb seccions esportives adscrites en aquest Registre, a administracions locals i entitats
vinculades amb l’activitat esportiva en edat escolar, per al foment i la pràctica de l’esport; i per
promoure activitats esportives especials o d’interès històric. Resolució VCP/3419/200, de 8 de
novembre.
• Diputació de Girona. Subvencions a ajuntaments per a activitats esportives. Bases reguladores BOP

núm. 41, de 27 de febrer de 2008.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Línia estratègica 4: Millora de la gestió i qualitat dels serveis
LÍNIA ESTRATÈGICA 4:
MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS

Programa I.

Millorar la qualitat i gestió de l’aigua

Programa II.

Millorar la gestió de residus municipal

Programa III.

Millorar la gestió energètica
atmosfèrica municipal

Traça, Estudi de Serveis Ambientals

i

minimitzar

la

contaminació

56

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat

Agenda 21 Local de Campllong

Programa I.

Millorar la qualitat i gestió de l’aigua

ACTUACIÓ 4.1.1.:

Construir una depuradora per aigües residuals

Objectiu:
Construir una depuradora d’aigües residuals i deixar d’abocar a l’EDAR de l’empresa
“La Selva”
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La situació a Campllong no es troba normalitzada pel que fa al tractament de les aigües
residuals. I és que el clavegueram és conduit fins a la depuradora de titularitat privada
situada dins l’empresa “La Selva”, al costat del nucli urbà.
Per aquest motiu, i per a normalitzar aquesta situació, es proposa realitzar els passos
necessaris amb l’ACA per a poder construir una depuradors d’aigües residuals que solucioni
aquesta mancança al poble de Campllong.

Terminis: Llarg

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: ACA, AC

Valoració econòmica: No es valora

Fonts de finançament: ACA, AC

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•
•

Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Programa de sanejament
d'aigües residuals urbanes PSARU. Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol
PUOISC.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Agenda 21 Local de Campllong

Inversions per a la millora de la connexió en la xarxa
d’abastament

ACTUACIÓ 4.1.2.:

Objectiu:
Millorar les connexions d’aigua per tal d’afavorir una barreja completa de les diferents
captacions d’aigua.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Pel que fa al subministrament d’aigua potable, els veïns de Campllong han vist com els
problemes de qualitat de l’aigua s’han solucionat amb la posada en funcionament de la
connexió de la canonada del Consorci Costa Brava provinent de Cassà de la Selva.
Un cop a Campllong, la barreja d’aigües s’hauria de realitzar al dipòsit de les Ferreries, amb
la incorporació de l’aigua dels pous 1 i 2 a través de la canonada existent. Mentre que per
tornar a baixar l’aigua del dipòsit de les Ferreries fins al nucli caldria construir una nova
canonada. D’aquesta manera es garantiria la qualitat de l’aigua a partir de la barreja d’aigües
al dipòsit de les Ferreries sense necessitat de fer dos connexions de la canonada del consorci,
una cap a les Ferreries i l’altra cap al nucli.
Terminis: Llarg

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: AC

Valoració econòmica: 80.000 €

Fonts de finançament: ACA, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 4.1.3.
Programa de finançament periòdics:
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. subvencions adreçades als ens locals per a la
realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta. Resolució
MAH/1506/2007, de 17 de maig.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 4.1.3.:

Agenda 21 Local de Campllong

Reduir la pèrdua d’aigua incontrolada

Objectiu:
Reduir les pèrdues de l’aigua posada a xarxa i millorar l’eficiència del seu ús, a través
d’invertir per trobar els punts problemàtics d’escapaments.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Cal trobar solucions a la situació de les pèrdues d’aigua potable. Actualment amb la
sensibilització i cura que molts estaments promouen de manera evident a favor d’un bon ús
de l’aigua de boca, no és de rebut conformar-se amb uns índex de pèrdues que es situïn per
sobre el 50%.
Es tracta d’invertir recursos en trobar els punts que poden derivar d’aquestes pèrdues.
Començant per situar comptadors volumètrics en els diferents ramals de la xarxa per tal de
poder comparar l’aigua que circula per cada branca i l’aigua consumida en destí. També
caldria situar comptadors d’aigua pels consums municipals, regs inclosos.
Anar canviant la xarxa de PVC instal·lada fa molts anys, situada dins el nucli per d’altres de
polietilè, o PVC nou.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: AC, EC

Valoració econòmica: 25.000 €/any

Fonts de finançament: ACA, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 4.1.2.
Programa de finançament periòdics:
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. subvencions adreçades als ens locals per sufragar les
despeses derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i
amb l’aprofitament de recursos no potables. Resolució MAH/3842/2006, de 22 de novembre.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Agenda 21 Local de Campllong

Promoure la legalització de totes les captacions del
municipi

ACTUACIÓ 4.1.4.:

Objectiu:
Legalitzar les captacions d’aigua del municipi
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
En el transcurs de la redacció de la memòria i Diagnosi de l’Agenda 21 i el treball de camp
realitzat, així com en converses mantingudes i l’elaboració de l’Oferta Addicional: Cens no
exhaustiu de pous del municipi, s’ha detectat que gran part dels pous existents en el terme
municipal, ja sigui per usos agrícoles i/o industrials no estan legalitzats i per tant incorren en
la il·legalitat.
Així es proposa promoure la legalització de tots els pous existents al municipi per tal d’ajudar
a mantenir el control de la qualitat de l’aigua, regular l’ús de l’aigua en tots els àmbits
(domèstic, industrial, agrícola i ramader). En l’actualitat no tots els aprofitaments d’aigua
disposen de la corresponent concessió administrativa, fet que vulnera la legislació vigent i
deixa les captacions no legalitzades indefenses respecte la possible construcció de nous pous
propers i respecte a possibles afeccions que activitats privades localitzades a la vora els
puguin infligir.
D’aquesta manera es proposa la següent actuació relativa al conjunt pous existents al
municipi:
-

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

-

Decidir quina és la forma més adequada de dur a terme la legalització.

Igualment caldrà promoure la legalització de totes les captacions de titularitat privada
existents en el municipi. Aquesta actuació implicarà un exhaustiu inventari de captacions i
aprofitaments de fonts pròpies, i el posterior requeriment als seus propietaris.
Es contempla la següent actuació:
-

Requerir i convocar a tots els veïns que tinguin aprofitaments de fonts pròpies.

-

Fer un cens exhaustiu dels pous del municipi

-

Comprovar la situació legal de les mateixes

-

Orientar com dur a terme la legalització de cadascuna de les captacions.

Terminis: Curt

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: ACA, AC, SP, PAR

Valoració econòmica: 35.000 €

Fonts de finançament: ACA

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Agència Catalana de l’Aigua. Subvencions per sufragar les despeses derivades de l’adopció
d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i amb l’aprofitament de recursos no
potables. Resolució MAH/3843/2006 de 22 de novembre.
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Programa II.

Millorar la gestió de residus municipal

ACTUACIÓ 4.2.1.:

Estudiar la viabilitat d’una planta de valorització de
subproductes orgànics
Objectiu:

Reconvertir els residus ramaders en un nou recurs, evitar-ne els efectes nocius pel medi, i
aconseguir una nova font de generació energètica.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Els residus ramaders per la seva naturalesa orgànica poden ser reaprofitats i transformats, la
solució més comú és la seva utilització per l’adob dels camps, però aquesta pràctica si no es
fa amb control i mesura, pot crear més problemàtiques en les aigües subterrànies del
municipi o municipis veïns, i una molèstia considerable de pudors. Una solució pot ser la
d’aprofitar el metà dels purins a partir d’una planta de biogàs, on es tractaria aquest metà
per combustionar-lo i produir energia elèctrica, per a vendre a la xarxa elèctrica.
L’energia elèctrica es ven directament a la xarxa, mentre que l’energia tèrmica es pot
aprofitar per processos de la pròpia activitat agropecuària, la industrial propera, o bé se’n pot
beneficiar el mateix nucli urbà per aprofitament de ACS.
Així es proposa que s’estudiï la viabilitat de construir una Planta de Valoració de subproductes
orgànics, per tal que els residus de les activitats ramaderes puguin tenir un final en benefici
de tots, amb aprofitament tèrmic i alhora una repercussió de beneficis que permetria fer front
a tota la despesa energètica municipal.
Una planta de valorització de subproductes orgànics associada a una planta de compostatge
que, vol aconseguir per una banda una fracció sòlida compostada útil per a ser emprada en
jardineria i per altra banda una fracció líquida en que per un procés biològic es redueix la
quantitat de nitrogen a aplicar als camps després d’un procés paral·lel de desnitrificació, tot
minimitzant les olors produïdes per l’activitat i la valorització de subproductes de la indústria
alimentària de la zona sense que això suposi un increment de la pressió de nitrogen a aplicar
al camp.
L’estudi hauria d’incloure la viabilitat econòmica, la producció de residus en el municipi
respecte les necessitats de la planta, la localització d’aquesta, les empreses i/o explotacions
d’interès, els residus a tractar, etc.
Aquesta acció es proposa realitzar-la de manera conjunta amb els municipis veïns de
Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou, ja que així els costos de portar-la a terme serien
menors, a més es podrien incloure les activitats ramaderes dels tres municipis, i aprofitar els
residus ramaders dels tres municipis.
És clar que en aquesta actuació és important la participació de les explotacions ramaderes, ja
que aquestes haurien d’aportar els residus de les seves activitats i a més haurien de ser part
participant en el projecte. El substrat principal serien les dejeccions ramaderes però amb una
incorporació aproximada d’un terç d’altres subproductes orgànics que podrien provenir de les
industries de la zona.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: ARS, AC, ASAS, ER

Valoració econòmica: 12.000 €

Fonts de finançament: ARC, ICAEN, ARS,
AC, ASAS, ER

Nivell d’Abast: Supramunicipal

Programa de finançament periòdics:
•

•

Agència de Residus de Catalunya. Ajuts per finançar les infraestructures necessàries per a la
implantació, el control i el seguiment dels plans de gestió de dejeccions ramaderes. Resolució
MAH/4164/2006, de 21 de novembre de 2006
ICAEN. Subvencions per a actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica en règim reglat o
concurrència competitiva.
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Agenda 21 Local de Campllong

Promocionar la valorització dels residus industrials
Objectiu:
Minimitzar i valoritzar els residus industrials.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:

La generació de residus industrials al municipi és molt important, essent la tipologia de
residus industrials la més generada a Campllong. A l’any 2005 es va generar un total de
3.207 Tones de residus industrials (91% del total de residus generats en el municipi). Tot i
així, el municipi de Campllong tan sols genera l’1,61% dels residus industrials declarats a la
comarca del Gironès.
Una part d’aquests residus han de ser tractats i gestionats especialment, ja que són residus
especials, amb una deposició, tractament i gestió específica pel risc dels residus, però la
major part són declarat residus no especials. Aquests segons, els no especials, poden tenir en
molts casos una valorització posterior per una altra empresa.
Es proposa promocionar la valorització dels residus no especials, una bona eina és la borsa de
subproductes (http://www.subproductes.com).
Així l’associació d’empreses del Polígon industrial de Polingesa, amb l’ajuda de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva i Campllong, pot promocionar i oferir informació a les empreses dels
polígons industrials de la borsa de subproductes a totes les empreses del polígon industrial.
Tenint en compte la grandària del Polígon industrial, un pas més seria crear una borsa de
subproductes dins el mateix polígon i/o amb els polígons de les poblacions veïnes, ja que es
pot donar el cas que els residus d’una indústria del municipi sigui útil per l’activitat d’una
altra, i com que fins el moment no hi havia aquesta eina, no s’havien pogut trobar.
Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: ARC, AC, APRS

Valoració econòmica: 15.000 €

Fonts de finançament: ARC, AC

Nivell d’Abast: Local - Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 5.1.1. i 6.2.5.
Programa de finançament periòdics:
•

•

Agència de Residus de Catalunya. Ajuts per a l’execució de projectes de minimització de residus.
Resolució MAH/3712/2007, de 20 de novembre de 2007
Agència de Residus de Catalunya. Subvencions destinades a impulsar el consum de matèries
recuperades i subproductes. Resolució MAH/3711/2007, de 20 de novembre de 2007.
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Programa III.

Millorar la gestió energètica i minimitzar la contaminació
atmosfèrica municipal

ACTUACIÓ 4.3.1.:

Aconseguir emissions de CO2=0 a través de mesures i
projectes
Objectiu:

Situar el municipi amb uns índexs de compensació d’emissions a través de projectes
energètics d’origen renovable.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
A Campllong, igual que a molts municipis, la dispersió dels gasos a l’atmosfera acaben per
repercutir en un espai molt més ampli que no entén de fronteres municipals. Però no podem
oblidar l’origen d’aquesta contaminació. A Campllong ens trobem amb una magnitud
d’activitats industrials variables, algunes de les quals estan classificades dins el CAPCA com a
potencialment contaminants de l’atmosfera. Si a més hi afegim la capacitat de contaminació
del transit rodat i finalment hi sumem les emissions de metà provinents de les activitats
agropecuàries, ens trobem amb un municipi amb una alta capacitat d’alliberament de CO2 i
d’altres contaminants.
La reducció d’aquests contaminants és responsabilitat de tothom. I moltes de les mesures
són complementaries a d’altres ja exposades, com ara el foment de les energies renovables
(solar i tèrmica), o incentivar els canvis de parc mòbil cap a cotxes híbrids, o ciclomotors
elèctrics. Tot plegat amb el control de sorolls i de fums per part de la administració.
Un objectiu engrescador i pioner seria el de participar en un projecte de reducció d’emissions
de CO2 . La possibilitat d’ésser un municipi amb un balanç d’emissions de CO2 = 0 es podria
complir si es promogués suficientment la implantació d’energies renovables entre els privats
però sobretot si fos el propi ajuntament qui participés d’un projecte com ara de biogàs,
biomassa, eòlic o fotovoltaic. Aquest projecte es podria emplaçar dins o fora del municipi, i en
repercutiria els beneficis de l’energia venuda a xarxa i al mateix temps es podria compensar
amb les emissions de CO2 del municipi. La participació en el projecte podria ser compartida
amb aquell sector privat del municipi que estigui obligat a reduir emissions de CO2 en motiu
de la seva activitat econòmica, o com a partner d’un projecte.
Terminis: Llarg

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: MMA, ICAEN, AC,
APRS, SP, PAR,

Valoració econòmica: Variable

Fonts de finançament: MMA, AC, SP, PAR

Nivell d’Abast: Local- Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 4.2.2., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 6.1.2., 6.1.4., 6.2.4.,
6.2.5.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•
•
•

Diputació de Girona. Bases Pla d’Acció.
Departament de Treball i Indústria. Ordre TRI/301/2006, de 12 de juny. (DOGC núm. 4661 23/06/2006)
ICAEN : Pla Subvencions en matèria d’energies renovables. Ordre ECF/451/2007
Ministerio Medio ambiente, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004 Orden MAM/960/2005.
El Reial Decret 661/2007 pretén millorar la retribució d'aquelles tecnologies com la biomassa i la
solar tèrmica, per poder arribar a els objectius del Pla d'Energies Renovables 2005-2010.
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Reducció dels nivells sonors al nucli
Objectiu:

Reduir les molèsties que provoquen els sorolls amb noves normatives d’àmbit local i amb
utilització d’elements de protecció acústica.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El soroll és una de les molèsties més significatives que valoren els habitants de Campllong, a
l’enquesta de percepció ciutadana que es va dur a terme juntament amb el procés d’Agenda
21 Local.
En un futur la gran transformació dels nuclis urbans es notarà a partir de la reducció del
soroll ambiental. La tendència cap aquesta situació es pot accelerar a través d’actuacions dins
l’àmbit de les competències municipals. Algunes d’aquestes implantacions poden ser:
-

Limitar les velocitats en les seccions més sensibles de les carreteres i vies
públiques.

-

Caldria portar a terme, puntualment, controls de soroll dels vehicles, per tal de
determinar les bones condicions d’emissió de sorolls.

-

La possibilitat d’actuar a través de taxes cap aquells que produeixen sorolls per
sobre el permès, i incentius econòmics per a la seva reducció.

-

Per un altra costat els mateixos vehicles municipals alhora d’ésser substituïts es
poden buscar nous vehicles propulsats de forma híbrida o elèctrica.

-

La preferència de circulació en certs espais a favor de vehicles silenciosos, també
ajudaria a la implantació progressiva d’aquests tipus de vehicles.

-

La planificació territorial és una forma eficient per a la reducció dels sorolls. La
restricció de tipus de paviments que s’hagin observat alts nivells de sorolls, la
planificació ordenada de les vies públiques, o instal·lacions industrials, a fi
d’agrupar les activitats generadores de sorolls, són eines que a la llarga
esmorteeixen els sorolls.

-

Utilització de pantalles acústiques en vies de comunicació amb IMD alta i properes
a nuclis urbans.

-

Apostar per asfaltatges que esmorteixen els sorolls del trànsit.

Terminis: Mig

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DMAH, ICAEN, DPTiOP,
DdG, AC

Valoració econòmica: 1.500 - 10.000 €

Fonts de finançament: DMAH, AC

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•
•

ICAEN: Subvencions per a la renovació del parc de vehicles tipus turisme i per a l'impuls de la
diversificació energètica en el sector del transport.
DMAH: Bases reguladores de les subvencions per promoure accions de sostenibilitat local.
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Fomentar l’ús d’energies renovables en equipaments
públics

ACTUACIÓ 4.3.3.:

Objectiu:
Instal·lació i ús d’energies renovables en equipaments públics realitzant un paper de
projecció social envers aquest tipus d’iniciatives.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La implantació actual d’energies renovables en els equipaments municipals és considerable si
es compara amb la de municipis veïns. De totes maneres, l’únic sistema d’aprofitament
d’energies renovables que hi ha implantat a Campllong és l’energia solar tèrmica per
generació d’ACS. L’ajuntament ha de fomentar la implantació d’aquest tipus d’energies
renovables així com d’altres tipus com l’energia solar fotovoltaica o la biomassa en
equipaments públics, per eficiència però també per ser exemple i motor. En aquest sentit
l’ajuntament pot regular on i de quina manera es poden instal·lar.
El foment de les energies renovables ha de ser una línia a seguir, constant, i es pot portar a
terme a través de la integració d’instal·lacions que aprofitin els recursos naturals en nous
equipaments públics que s’hagin de projectar i en la millora d’equipaments públics ja
existents.
Això afavoriria l’estalvi energètic del propis equipaments municipals i, a més a més podria
servir com a punt de partida per donar a conèixer i sensibilitzar a la societat dels avantatges
de les energies renovables envers a les no renovables.
A més a més, es podrien fer iniciatives públiques amb participació veïnal com la instal·lació
d’energia solar fotovoltaica connectada a xarxa i iniciatives de participació supramunicipal, ja
sigui a través del Consell Comarcal o agrupació d’ajuntaments a fi d’engegar projectes de
renovables com ara biogàs o biomassa, fora del municipi, però amb els efectes reals en la
disminució de les despeses energètiques de Campllong.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: ICAEN, CCG, DdG, AC

Valoració econòmica: 4.500-50.000€

Fonts de finançament: ICAEN, DdG

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 4.3.1., 5.1.6.
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Línia estratègica 5: Dinamització dels diferents sectors econòmics
LÍNIA ESTRATÈGICA 5:
DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS

Programa I.

Avançar cap a una economia respectuosa amb el medi ambient

Programa II.

Potenciar i millorar l’activitat i la gestió del polígon industrial

Programa III.

Diversificar l’economia local
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Programa I.

Avançar cap a una economia respectuosa amb el medi
ambient

ACTUACIÓ 5.1.1.:

Elaboració d’un cens de les activitats del municipi
Objectiu:

Tenir coneixement, planificar i gestionar les activitats d’una manera eficient.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El cens d’activitats municipal és bàsic tant pel que fa al coneixement de les instal·lacions,
com pel control de les pròpies activitats o la planificació de millores infraestructurals.
Així doncs, cal realitzar un cens de totes les activitats del municipi, tant de les que es troben
a les afores com al nucli urbà, i realitzar un control de les mateixes, segons s’estableix a la
llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental i el decret
143/2003, de 10 de juny, de modificació del decret 136/1999 que la desenvolupa i les seves
modificacions.
Amb la realització del present cens s’han d’obtenir algunes dades que actualment es
desconeixen i actualitzar altres dades antigues. Algunes de les dades a recollir amb el cens
són, entre d’altres:
-

Adequació a la Llei 3/1998

-

Nombre i tipologia de focus potencialment contaminadors de l’atmosfera

-

Gestió dels residus industrials i ramaders

-

Gestió de les aigües residuals

-

Consum de recursos naturals

-

Emmagatzematge de combustibles (gas propà, gas-oil, etc.)

-

Matèries primeres utilitzades

Amb aquesta actuació, també es podrien detectar abocaments incontrolats tant d’aigua com de
residus i atmosfera, i instar a les empreses a l’adequació de les respectives activitats a les
normatives ambientals vigents.
Terminis: Curt

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DMAH, AC, PAR, EC,
ER, SP

Valoració econòmica: 15.000€

Fonts de finançament: AC

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.
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Promoció de pràctiques agrícoles respectuoses amb
l’entorn (Bones Pràctiques Agràries)

ACTUACIÓ 5.1.2.:

Objectiu:
Obtenir un producte agrari comercial respectuós amb el medi ambient.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La Política Agrària Comunitària s’ha anat renovant i actualitzant amb el temps, i en els seus
últims acords va reforçar les condicions que han de tenir en compte els agricultors per rebre
ajuts, a partir dels quals aquests estan obligats a complir amb els requisits legals i el codi de
bones pràctiques agràries.
El DAR disposa del Codi de Bones Pràctiques, on es recullen un conjunt de normes que
formen un compromís per la conservació i millora del medi, aplicant una agricultura
sostenible. Així doncs, les bones pràctiques agràries són un seguit de tècniques de gestió
agrícola sostenible, que amb un seguit de normes que ajuden en la conservació del sòl, la
utilització òptima d’energia i aigua, la conservació de la biodiversitat i la prevenció d’incendis,
la utilització racional dels recursos i dels fitosanitaris (reduint així la contaminació d’origen
agrari) i, també es té en compte la sanitat animal i la càrrega ramadera produïda.
Actualment, Campllong no disposa de cap eina de foment per desenvolupar les Bones
Pràctiques Agràries. Com que bona part de l’economia municipal prové de fonts d’explotació
agràries, es creu interessant informar als propietaris i promocionar aquestes pràctiques des
de l’ajuntament, per afavorir en la preservació del medi ambient i els recursos naturals,
alhora que es crea un producte de qualitat i competitiu en el mercat.
La difusió de la informació sobre les Bones Pràctiques Agrícoles es podria realitzar a través de
la pàgina web de l’ajuntament, de tríptics o bé xerrades i jornades.
Per més informació es poden adreçar a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya o bé, consultar la pàgina web
www.gencat.net/dar

Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DAAA, AC,EA, ER, SP

Valoració econòmica: 5.000€

Fonts de finançament: DAAA, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 5.1.3.
Programa de finançament periòdics:
•
•
•

Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts a les pràctiques agroambientals.
Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts sostenibles a la gestió de la
fertilització.
Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts a la conservació i millora de varietats
vegetals autòctones.
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Promoció de productes agroalimentaris de Qualitat

Objectiu:
Aconseguir uns productes agroalimentaris acreditats amb un distintiu oficial de Qualitat.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) està regulat pel Reglament
europeu (CEE) 2092/91. El CCPAE és l’organisme públic que controla i certifica els productes
agraris i alimentaris ecològics de Catalunya. Mitjançant un distintiu de Qualitat es certifica un
sistema de producció ecològica respectuosa amb el medi ambient i un producte de qualitat.
D’altra banda, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Català de la Producció Integrada garanteixen que els productes
etiquetats amb el distintiu de Producció Integrada (imatge de la marieta) compleixen les
normes establertes pel Decret 214/2002, que regula un sistema de producció d’aliments de
qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb el medi ambient i la salut humana.
A Campllong no s’ha detectat cap eina de foment per potenciar aquests sistemes de
producció ni adquirir el distintiu de Qualitat. Com que bona part de l’economia municipal
prové de fonts d’explotació agràries, es creu interessant informar als propietaris i
promocionar aquestes pràctiques des de l’ajuntament, per afavorir la preservació del medi
ambient i els recursos naturals, alhora que es crea un producte de qualitat i competitiu en el
mercat.
La difusió de la informació sobre els sistemes de producció ecològica i integrada es podria
realitzar a través de la pàgina web de l’ajuntament, de tríptics o bé xerrades i jornades.
Per més informació es poden adreçar a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya o bé, consultar les pàgines web

www.ccpae.org

www.producciointegrada.cat

Terminis: Mig

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DAAA, AC, EA, SP

Valoració econòmica: 5.000 €

Fonts de finançament: DAAA, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 5.1.2.
Programa de finançament periòdics:
•
•

Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts per la producció integrada i agricultura
ecològica
Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts pel foment de la ramaderia ecològica

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Assessorament sobre el Contracte Global d’Explotació
(CGE)

ACTUACIÓ 5.1.4.:

Objectiu:
Sensibilitzar i informar sobre ajuts i subvencions vigents per explotacions agràries.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El Contracte Global d’Explotació és un acord de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (Subdirecció General d’Estratègia Rural) i el titular d’una explotació
agrària. L’objectiu d’aquesta relació és incentivar les funcions productives, econòmiques,
mediambientals i socials de l’explotació per tal de fomentar el desenvolupament rural
sostenible i la viabilitat de les explotacions.
El vist-i-plau del contracte comporta una sèrie de compromisos que adquireixen els titulars
de les explotacions en contrapartida als ajuts públics associats al contracte. El contracte
permet el finançament íntegre de les parts de que consta:

-

Diagnosi prèvia i global (esferes econòmica, mediambiental i social) de l’explotació.

-

Pla estratègic de l’explotació, especificant objectius, mesures i inversions cofinançades
segons 3 àrees de desenvolupament rural:
Àrea 1. Millora de la competitivitat de l’explotació
Àrea 2. Gestió sostenible de l’activitat agrària
Àrea 3. Diversificació de l’economia i qualitat de vida a les zones rurals

-

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

Tot i que Campllong rep un important aport en l’economia municipal per part del sector
secundari en creixement, les activitats dutes a terme en explotacions agrícoles també hi són
clarament representades. Per això es creu interessant, tant pels propis titulars de les
explotacions agràries com per la conservació del medi ambient, que des de l’Ajuntament
s’assessori als propietaris de les explotacions sobre els ajuts que es poden sol·licitar, les
responsabilitats que comporten i a on s’han d’adreçar.
La difusió d’aquesta informació es podria fer mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, un
tríptic informatiu, o bé a través de xerrades i jornades.
Per a més informació poden adreçar-se a la pàgina web del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.
Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: DAAA, AC, EA, ER, SP

Valoració econòmica: 5.000 €

Fonts de finançament: DAAA, AC, EA, ER,
SP

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•
•
•
•

Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts a les pràctiques agroambientals.
Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts sostenibles a la gestió de la
fertilització.
Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció rural. Ajuts a la conservació i millora de varietats
vegetals autòctones
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Creació d’una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) a
Campllong

ACTUACIÓ 5.1.5.:

Objectiu:
Fomentar l’associacionisme entre els agricultors, millorar l’eficiència de la lluita contra els
paràsits i millorar aspectes productius.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADF) estan constituïdes per agrupacions d’agricultors
que pretenen millorar els diferents aspectes productius de les seves explotacions, i unir-se
per tirar endavant iniciatives d’interès comú, amb el compromís de participar en el
desenvolupament del sector agrari i en la defensa dels valors socials.
La feina de l’ADV s’estructura a tres nivells:
Acompanyament tècnic individual.

-

Seguiment de camp sanitari, de fertilització, etc.
Avisos fitosanitaris, etc.
Facilitació de gestions administratives.

Serveis i gestions col·lectives als socis.

-

Recerca d’informació i subministraments.
Seguiment poblacional plagues.
Dinamització de l’associacionisme comercial.
Activitats de promoció conjunta.

Foment del sector i col·laboració externa.

-

Experimentació amb altres ADVs.
Campanyes de sensibilització.
Participació en grups de treball del sector.
Participació en activitats formatives i de transferència.
Servei d’orientació a interessats.

Donat el caràcter agrari del municipi, i la presència d’un nombre elevat de productors, es
proposa que l’Ajuntament encapçali la iniciativa de crear l’ADV de Campllong.
Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: DAAA, AC, EA,

Valoració econòmica: Variable

Fonts de finançament: DAAA,DdG, EA

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•
•

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Ajuts a les agrupacions de defensa vegetal i
es convoquen els corresponents a l'any 2007. Ordre AAR/128/2007, de 3 de maig
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Promoció de Sistemes de Gestió Ambiental al polígon
industrial

ACTUACIÓ 5.1.6.:

Objectiu:
Harmonitzar la relació entre l’activitat industrial i el medi ambient, mitjançant sistemes de
planificació i gestió ambiental de l’empresa.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
A partir de l’estudi realitzat al polígon industrial POLINGESA del municipi veí Riudellots de la
Selva, es poden extrapolar certes similituds en els diferents vectors del polígon industrial de
Campllong, ja que en conjunt formen una trama industrial contínua i de característiques
similars. És important que en un municipi hi hagi una bona interrelació entre l’àmbit
econòmic, social i ambiental, per això és interessant realitzar un diagnòstic inicial al polígon
industrial de Campllong que ens permetin conèixer els diagrames de fluxos ambientals
existents.
Aquesta visió donarà peu al desenvolupament de sistemes de gestió ambiental integrats amb
l’establiment de serveis ambientals col·lectius. També és molt important la sensibilització dels
treballadors ja que en molts casos són ells/es la base de la indústria.
Els sistemes de gestió ambiental més coneguts són el Reglament EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) de la UE i la norma internacional ISO 14001, ambdós relacionats.
Les empreses certificades amb la ISO 14001 que vulguin adherir-se a l’EMAS hauran tenir les
següents consideracions: anàlisi ambiental, informar al públic, fer participar als treballadors,
complir amb la legislació ambiental i millorar el comportament ambiental de l’empresa.
Els avantatges d’implantar un sistema de gestió ambiental EMAS són l’estalvi de costos a
mig/llarg termini, la millora de la imatge de l’empresa amb el logotip, millora de la relació
amb l’Administració ambiental, augment de la motivació i sensibilització dels treballadors i
exempció dels controls periòdics dels annexos I i II.1 de la Llei 3/1998.
Des de l'Ajuntament s’ha de promoure la creació d’associacions representatives de
les empreses que es localitzen al polígon, per tal de millorar la coordinació entre els
diferents establiments i planificar en conjunt les actuacions ambientals per la gestió
de les activitats.
A més a més, seria adequat dur a terme campanyes de sensibilització per als
treballadors i representants de les empreses, encara que aquest pas ja forma part de la
implantació del Reglament EMAS.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DMAH, AC, SP

Valoració econòmica: 5.000€

Fonts de finançament: DMAH, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 5.1.7., 5.18., 5.1.9.
Programa de finançament periòdics:
•
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Ajuts per implantar sistemes voluntaris de gestió
ambiental. Resolució MAH/ 1081/2008, de 27 de març.
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Assessorament per la introducció de Processos
Qualitat Ambiental a les activitats econòmiques

ACTUACIÓ 5.1.7.:

de

Objectiu:
Promoure els processos de qualitat ambiental a les indústries en benefici del medi ambient i
de la societat en general.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Els processos de qualitat ambiental, també coneguts com Millors Tècniques Disponibles (MTD)
són aquelles alternatives que ajuden a una empresa a produir eficientment un producte sense
malmetre el medi ambient i amb la major rendibilitat econòmica i, dels recursos naturals,
possible.
D’acord amb la llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'administració
ambiental, les MTD han de servir entre d'altres consideracions, com a referència a l'hora de
fixar els límits d'emissió permesos a les activitats.
L’Ajuntament, amb l’ajut d’institucions públiques i privades, ha d’informar i assessorar a les
activitats econòmiques del municipi en relació a la problemàtica ambiental que comporten i,
els mecanisme alternatius per aconseguir minimitzar aquest impacte, així com els beneficis
econòmics que repercutiria l’adopció empresarial de les problemàtiques ambientals.
D’altra banda, també s’oferiria informació i acompanyament tècnic per a l’obtenció d’ajudes i
subvencions per a la implantació de processos de qualitat ambiental. En segon lloc, també es
podria facilitar la informació de l’oferta local d’empreses de serveis ambientals en l’àmbit de
consultories. Aquest servei es podria dividir en dues parts, una prèvia informació a la pàgina
web de l’Ajuntament i, que els interessats poguessin tenir accés a un assessorament
personalitzat.
Terminis: Mig

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats:DMAH, AC, SP

Valoració econòmica: 5.000€

Fonts de finançament: AC, SP

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Promoció de la Certificació de Qualitat Ambiental de
productes i serveis

ACTUACIÓ 5.1.8.:

Objectiu:
Impulsar l’acreditació dels productes de les activitats econòmiques.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La certificació de Garantia de Qualitat Ambiental ve donada per una ecoetiqueta pels
productes o serveis que ofereix una empresa. Les ecoetiquetes són un sistema voluntari de
qualificació ambiental que certifiquen de forma oficial que certs productes o serveis tenen una
menor afecció sobre el medi ambient.
A Campllong només hi ha un establiment amb la certificació de garantia de qualitat (Can
Dionís, dins la categoria d’Establiments de turisme rural) i es creu que, ja que el polígon està
en ple procés d’expansió, s’hauria de planificar el creixement amb un seguit de mesures per
impulsar la qualitat ambiental de les empreses des d’un bon començament.
Es contemplen dos tipus de mesures complementàries. D’una banda, es pot oferir des de
l’Ajuntament, amb la col·laboració d’altres institucions i agents econòmics i socials,
informació sobre la utilitat dels certificats de qualitat ambiental; així com també
assessorament sobre el procediment per a obtenir-los i programes públics de cofinançament.
En el marc d’aquesta mesura es poden celebrar a més a més jornades i sessions periòdiques
d’informació a les empreses de Campllong. Seria interessant també confeccionar una base de
dades d’empreses de serveis de consultoria de certificació ambiental que es difondrà per
mitjà d’una pàgina web especialitzada en continguts dirigits a les empreses.
Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de
La Generalitat de Catalunya

Ecoetiqueta de la Unió Europea

L’Ajuntament hauria de tenir en consideració aquest aspecte i establir una norma municipal
per la qual es tindrà en compte el criteri de certificació ambiental en les compres públiques,
licitacions i serveis. A més, per incentivar als empresaris a sol·licitar el certificat de qualitat
ambiental (ISO 14001 internacional, l’Ecoetiqueta europea o el distintiu del Departament de
Medi Ambient i Habitatge), pot promocionar el mercat de serveis de qualitat ambiental, reduir
els costos de la certificació, etc.
Terminis: Mig

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DMAH, AC, SP

Valoració econòmica: 5.000 €

Fonts de finançament: AC, SP

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Ajuts per a l’obtenció o renovació del distintiu de
garantia de qualitat ambiental o l’etiqueta ecològica de la Unió Europea destinats a empreses i
fundacions. Resolució MAH/1082/2008, de 26 de març.
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals

74

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat

Agenda 21 Local de Campllong

Exigir
a
les
d’autoprotecció

ACTUACIÓ 5.1.9.:

empreses

la

presentació

del

pla

Objectiu:
Aconseguir que ajuntament estigui al corrent dels plans d’autoprotecció de les empreses i
pugui actualitzar els plans de protecció del municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Una manera d’aconseguir que l’ajuntament estigui al corrent dels plans d’autoprotecció de les
empreses presents al municipi, és exigir a aquestes a presentar aquest pla per poder obtenir
la llicència ambiental de l’activitat, que en la majoria dels casos tramita l’ajuntament.
De manera, que a les noves empreses que sol·licitin llicència ambiental d’activitats, segons
Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, se’ls hi exigirà que juntament
amb el projecte tècnic de l’activitat també presentin el pla d’autoprotecció. I així l’ajuntament
aconseguirà un control de les activitats existents i la seva documentació en matèria de
prevenció de riscos.
A les empreses ja existents al municipi se’ls requerirà la informació, per carta certificada, i
l’hauran de presentar el un termini de temps raonable. Es preveu que, per dur a terme
aquesta feina, s’hagi de contractar un tècnic que s’encarregui de tota aquesta tasca
administrativa (inventari d’empreses existents, elaborar i enviar cartes demanant
documentació, control de documentació, etc.) i que supervisi documentació entregada i
l’incorpori als plans municipals de protecció civil. Aquest tècnic haurà d’estar amb
comunicació amb tècnic de l’ajuntament que porta els temes de llicència ambiental
d’activitat.
Amb aquesta acció es vol aconseguir la següent informació, que serà comunicada als servei
d’emergència de Girona per facilitar les tasques de socors en cas de produir-se una situació
d’emergència:
-

La ubicació i tipologia de les empreses existents al municipi (així com adreça, telèfon,
responsable, descripció activitat que realitzen, etc.)
Conèixer els riscos de les empreses existents al municipi
Situació de cada una de les empreses ubicades a Campllong
Encarregat o responsable de la prevenció a cada empresa

Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC, SP, CCG, DMAH, PAR

Valoració
econòmica:
(contractació anual tècnic)

Fonts de finançament: DMAH, DdG, CCG

Nivell d’Abast: Local

10.000

€

Interrelació d’accions: Actuació 6.3.1.
Programa de finançament periòdics:
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig.

•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions per promoure accions de sostenibilitat
local. Resolució MAH/2800/2006, de 9 d'agost.

•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals

75

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat

Agenda 21 Local de Campllong

Programa II.

Diversificar l’economia local

ACTUACIÓ 5.2.1.:

Promoció del turisme rural i els establiments relacionats
Objectiu:

Facilitar la incorporació de nous establiments adreçats al turisme rural i fer ressò dels reclams
turístics existents al municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El turisme rural és una alternativa respectuosa amb el medi ambient que, a més, incorpora
una nova font d’ingressos al sector primari. Els turistes que escullen aquesta alternativa
busquen un paratge acollidor i tranquil, amb la finalitat de descansar i poder conèixer les
tradicions culturals de la comarca.
Actualment, aquest tipus de turisme no presenta un pes important al municipi, així doncs,
aquesta seria una altra branca a potenciar del sector econòmic de Campllong. Aquesta
promoció s’hauria de dur a terme garantint sempre el paisatge original i els actius turístics
del poble, així com sense sobrepassar la capacitat d’acollida d’aquest territori en vers aquest
tipus de turisme.
Aquest impuls es podria materialitzar en:
1. facilitar la incorporació de nous establiments adreçats al turisme rural (cases rurals,
establiments, empreses d’activitats a l’aire lliure, etc).
2. fer difusió de l’oferta turística i els actius turístics del poble (paisatge rural, elements històrics,
rutes en el medi natural, activitats agroramaderes, etc.).
3. promoure que els establiments juvenils presents i futurs obtinguin el “distintiu de garantia de
qualitat” expedit per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, sota la categoria Instal·lacions juvenils.

Per promoure el turisme rural a partir d’aquests 3 propòsits, l’Ajuntament podria:
1. informar-se sobre els ajuts i autoritzacions necessàries per a la construcció de cases rurals i
informar als ciutadans mitjançant un panell informatiu i la web.
2. fer un estudi sobre els actius turístics del poble i rodalies i difondre aquesta informació a través
de tríptics i a la pàgina web de l’ajuntament.
3. potenciar la qualitat dels serveis de les instal·lacions i activitats juvenils, incentivant a la
sol·licitud del “distintiu de garantia de qualitat” per poder oferir des del municipi un servei de
qualitat i respectuós amb el medi ambient.

Terminis: Curt

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: CCG, AC, SP, PAR

Valoració econòmica: Variable

Fonts de finançament: DMAH, DIUE, AC,
SP, PAR

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de
desenvolupament turístic. Ordre IUE/254/2008, de 22 de maig.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Agenda 21 Local de Campllong

Crear una cooperativa de consum
Objectiu:

Dotar als habitants de Campllong l’opció de poder adquirir productes bàsics al propi municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Campllong és un poble amb un índex d’autoconsum deficient, el que vol dir que els ciutadans
s’han de desplaçar fora del municipi per fer les compres alimentàries. Aquesta manca de
comerç al municipi comporta un cost econòmic i ambiental afegit, el del desplaçament
obligat.
A part, hi ha moltes famílies que tenen un petit hort o bé terres conreades que no els són la
base de sustent familiar en molts casos però són un afegit al consum propi. Una família pot
tenir verdures, una altra tenir llegums i fruita, etc. i en alguns casos, aquests productes es
comercialitzen.
Un cop contemplada la situació de Campllong, i al ser un poble relativament petit en quant a
habitants, hi ha una opció que tant ajudaria a donar sortida als productes locals, com
alliberaria a la població de tants viatges a altres municipis i faria disminuir el cost de
l’alimentació, es tracta de crear una cooperativa de consum.
L’objecte de la creació de la cooperativa de consum és aconseguir productes de qualitat a bon
preu, per exemple comprant a l’engròs. A més a més implica un fort compromís social dels
veïns participants, ja que l’esforç per a gestionar-la i per a disposar i distribuir els productes
es reparteix entre cada família involucrada.
Es proposa que des de l’Ajuntament es promocioni aquesta actuació, creant una junta
organitzadora de la cooperativa, per exemple, i facilitant un dia a la setmana (o la periodicitat
que més s’escaigui), la instal·lació d’una parada on anar a comprar, així com un indret que
pogués funcionar com a magatzem.
Terminis: Curt

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: AC, EA, ER, SP, EL PAR

Valoració econòmica: 10.000€/any

Fonts de finançament: AC, EA, ER, SP, EL
PAR

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 5.1.3., 5.1.4., 5.2.3.,
Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 5.2.3.:

Agenda 21 Local de Campllong

Promoció dels productes locals
Objectiu:

Donar a conèixer els productes locals a nivell local i comarcal.

Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Per tal que l’activitat agrícola i ramadera de la comarca i del municipi continuï endavant, i
com a mètode de preservació del territori, de la matriu territorial i de promoció econòmica,
cal promocionar els productes locals elaborats per part de les activitats agro-ramaderes del
municipi.
Així doncs, en primer lloc caldrà determinar els productes agroramaders del municipi, i també
de la comarca en general, que tenen més potencial de promoció. Després caldrà fer una
campanya de difusió dels productes als consumidors, però també als restaurants, cases
rurals, botigues, menjadors escolars, etc.
Finalment, es pot crear una marca de productes a nivell local i comarcal. Hi ha un punt a
favor d’aquesta iniciativa i és que Campllong és una de les parades de la ruta Passejades
d’oficis del Consell Comarcal del Gironès i mitjançant aquesta difusió sobre els productes
elaborats tradicionalment a Campllong, es podria aprofitar per promocionar-ho com a marca
local.
A més a més, Campllong compta ja amb la Fira de la Primavera, referent en el mon agroramader a nivell regional, a partir de la qual es podria també realitzar una promoció dels
productes locals.
Altres formes de promocionar els productes locals passen per elaborar material informatiu
específic, realitzar anuncis a mitjans de comunicació adequats, i/o dur a terme actes
específics, com jornades gastronòmiques, fires o festes sobre un determinat producte, etc.
Terminis: Llarg

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC, EA, ER, SP

Valoració econòmica: 10.000 €

Fonts de finançament: AC, EA, ER, SP

Nivell d’Abast: Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuació 5.2.2.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 5.2.4.:

Agenda 21 Local de Campllong

Cursos d’assessorament en temes laborals
Objectiu:
Fomentar l’ocupació laboral.

Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La major part de la població de Campllong, a excepció de les generacions més joves, té el
primer grau educatiu o EGB (batxiller elemental). Aquesta població, en cas de recercar feina,
pot trobar-se amb determinats problemes d’inserció laboral, que poden ser pal·liats,
parcialment, mitjançant l’assessorament laboral en aspectes com la recerca de feina, o la
complementació dels documents i processos necessaris per a accedir a determinades
oportunitats de treball.
En relació al grau d’educació adquirida pels ciutadans, els temes relacionats amb l’àmbit
laboral poden requerir diferents tipus de presentacions, currículums, cursos complementaris,
etc. És per aquest motiu que es creu interessant proporcionar informació dins l’àmbit laboral
a través de cursos i xerrades de curta durada.
L’Ajuntament es podria encarregar de buscar una persona capacitada que pogués impartir
aquests cursos. Després s’hauria d’informar als ciutadans mitjançant la pàgina web, cartells
informatius, etc. Les xerrades i els cursos podrien tenir lloc a la biblioteca municipal o bé a la
sala d’actes de l’Ajuntament, de manera periòdica.

Alguns dels cursos d’orientació per a la ocupació que es podrien impartir són:

-

Redacta un currículum competitiu
Orientació i planificació laboral
On buscar feina?
L’entrevista
Tot sobre contractes i nòmines
Drets i deures dels treballadors
Relacions laborals

Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: CCG, AC, EL, SP

Valoració econòmica: Variable

Fonts de finançament: CCG, AC, SP

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:

•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 5.2.5.:

Agenda 21 Local de Campllong

Promoció del teletreball
Objectiu:

Diversificar el sector terciari de l’economia local a Campllong.

Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El municipi de Campllong es troba en una ubicació geogràfica que li permet tenir grans
possibilitats a l’hora de desenvolupar determinats sectors de l’economia local, donada la seva
proximitat a l’àrea urbana de Girona i la seva zona d’influència, i per les nombroses empreses
que es situen a la mateixa.
Una d’aquestes opcions, que es podria desenvolupar fàcilment a Campllong, seria la del
teletreball, sobretot en el sector dels serveis lliberals que es poden desenvolupar des de
despatxos professionals, i que troben en l’adequació de les xarxes de telecomunicació la
principal trava per a instal·lar-se en determinats municipis.
S’ha vist que Campllong no compta actualment amb cap eina de promoció per incentivar a
treballar des del municipi. Per tal d’augmentar les possibilitats i diversificar l’oferta econòmica
de la població i les persones que viuen i volen treballar al municipi, es proposa que des de
l’Ajuntament es potencií el teletreball, mitjançant la concreció dels següents requeriments:

-

Assegurar la connexió a una bona xarxa de telecomunicacions (en relació amb l’Actuació
6.1.6.).

-

Impulsar una campanya de promoció del teletreball, mitjançant tríptics, xerrades i
informació a la pàgina web de l’Ajuntament.

-

Estudiar incentius especials per mantenir i atraure població activa al municipi.

Terminis: Mig

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: GENCAT, DdG, CCG,
AC, SP, PAR

Valoració econòmica: 8.000 €

Fonts de finançament: GENCAT,DdG, AC

Nivell d’Abast: Local

Traça, Estudi de Serveis Ambientals

80

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat

Agenda 21 Local de Campllong

Línia estratègica 6: Millora de la gestió local i dinamització de la vida social

LÍNIA ESTRATÈGICA 6:
MILLORA DE LA GESTIÓ LOCAL I DINAMITZACIÓ DE LA VIDA SOCIAL

Programa I.

Millorar la gestió i els serveis oferts per part de l’Ajuntament

Programa II.

Promoure l’educació i la sensibilització ambiental

Programa III.

Millorar la participació i la qualitat de vida del municipi

Traça, Estudi de Serveis Ambientals

81

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat

Agenda 21 Local de Campllong

Programa I.

Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament

ACTUACIÓ 6.1.1.:

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

Agilitzar el procés de consulta i d’anàlisis d’informació del municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Seria interessant que la informació ambiental (física, natural, social, etc.), important per la
planificació i gestió del municipi, estigués endreçada degudament en un sistema d’informació
geogràfica digital, que permetés agilitzar el procés de consulta i d’anàlisis d’aquesta.
S’ha de destacar que actualment existeix un volum molt important d’informació útil que pel
seu format (paper) i la seva localització (dispersa) no es poden consultar de forma àgil.
L’Ajuntament hauria de promoure la implementació d’aquest sistema de forma individual o a
través d’altres ens competents que puguin estar-hi interessats i també treballin en la correcta
gestió i ordenació del territori, com és el cas del Consell Comarcal de la Selva.

El sistema d’informació que es proposa implementar hauria d’integrar, entre d’altres, les
capes d’informació referent a:
-

Mapes topogràfics actuals i antics, Ortofotomapes, Mapes d’usos i coberta del sòl
El cadastre, El planejament municipal
El model d’elevacions del terreny
Les fonts, Els pous d’aigua, La xarxa hidrogràfica
Els espais naturals d’interès, Els elements d’interès patrimonial
Etc.

Aquesta eina, tant pot servir pel treball intern de l’administració local, com per difondre la
informació municipal a la població de manera ràpida, exacta i fàcil.
-

Després de la posada en marxa del SIG, caldrà un manteniment, amb l’actualització
de dades (o capes) d’aquesta eina d’informació.

Terminis: Llarg

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DdG, AC

Valoració econòmica: 10.000 € (implantació
del procés)

Fonts de finançament: DGiAP, DdG

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Subvencions a ajuntaments de menys de 5.000 habitants per facilitar l’accés
a les noves tecnologies. Publicat al BOP el dia 6 de març de 2008.

•

Departament de Governació i Administracions Públiques. Subvencions per a la introducció de les
noves tecnologies en la prestació de serveis dels ens locals de Catalunya i d’aprovació de les bases
reguladores. Ordre GAP/283/2004, de 29 de juliol.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals

82

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat

Agenda 21 Local de Campllong

Establir un protocol sobre els criteris ambientals a seguir
en les compres i en la contractació pública

ACTUACIÓ 6.1.2.:

Objectiu:
Orientar les actuacions de l’Ajuntament cap a objectius de desenvolupament sostenible i
sensibilització ambiental.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La Declaració de Hannover (sorgida de la III Conferència Europea de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat) planteja la introducció de polítiques per a la compra ecològica de productes i
serveis municipals. Per tal d’assolir aquest principi, es proposa que l’Ajuntament faci un
protocol on s’estableixin criteris mediambientals en les compres realitzades per el Consistori
municipal, així com les referents al mobiliari urbà.
Per a la creació del protocol es pot seguir la Guia de Compres Públiques Ambientalment
Correctes publicada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Els continguts a tenir en compte en el desenvolupament del protocol són:
-

Intervenció en el procés de compra de productes incorporant criteris de compra ecològica: ús
del paper reciclat i de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no agressius amb el medi
ambient, reduir la generació de residus i realitzar la recollida selectiva, etc.

-

Revisar els plecs de condicions tècniques de totes les concessions de serveis de l’Ajuntament.

-

Verificar i controlar la gestió ambiental de les empreses concessionàries de serveis.

A més, l’Ajuntament també ha d’establir els requisits que han de complir les empreses
subcontractades des de l’Ajuntament pel que fa als mètodes i materials utilitzats, a la gestió
de residus, etc., mitjançant la incorporació de criteris ambientals en els plecs de condicions
tècniques i/o contractes amb les empreses externes.

Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC, DMAH, DdG

Valoració econòmica: 5.500 €

Fonts de finançament: DMAH, DdG, AC

Nivell d’Abast: Local i/o Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuacions 6.1.3., 6.1.4.
Programa de finançament periòdics:
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Convocatòria corresponent al període 2005-2007 dels
ajuts destinats als ens locals, als seus organismes autònoms i a les associacions d’ens locals per a
la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental. Resolució MAH/2914/2005, de 4
d’octubre

•

Diputació de Girona. Programa “del Pla a l’Acció”.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 6.1.3.:

Agenda 21 Local de Campllong

Adherir-se a la Xarxa “compri reciclat”
Objectiu:

Introduir en la compra pública productes de qualitat ambientalment correctes.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La xarxa Compri reciclat és una iniciativa de l’Agència de Residus de Catalunya, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, en col·laboració amb l’administració municipal i el
sector empresarial, que té com objectiu principal dinamitzar la compra de productes
ambientalment correctes i especialment de productes reciclats i/o reciclables.
Les principals activitats de la xarxa són, entre altres:

-

Elaboració i edició de material adreçat a les entitats públiques i privades de Catalunya, amb
l'objectiu de facilitar-los eines per aplicar polítiques i actuacions de compres amb criteris
ambientals, especialment de reciclatge i de reciclabilitat.

-

Definició de criteris ambientals per a categories específiques de productes com ara vehicles,
productes de plàstic, obra civil, material d'oficina i equipament municipal.

-

Creació d'una base de dades de productes reciclats i reciclables que es distribueixen a Catalunya.

-

Col·laboració amb la Comissió Central de Subministraments en la definició de criteris ambientals
per a categories de productes i en la inclusió de productes respectuosos amb el medi ambient en
el Catàleg de Béns Homologats i de Compra Centralitzada.

-

Atenció de consultes relacionades amb la compra de productes reciclats i reciclables, sigui d’ens
locals o d’entitats privades

En la xarxa hi ha la descripció de molts productes reciclats i /o reciclables d’alt interès per
l’Ajuntament, entre altres hi ha productes de mobiliari urbà, per la construcció i edificació,
envasos i embalatges, material d’oficina, etc.
Es proposa que l’Ajuntament de Campllong s’adhereixi a la xarxa “Compri reciclat” com a
declaració d’intencions i que mica en mica incorpori en les contractacions públiques els
productes reciclats i/o reciclables.
Aquesta actuació està directament relacionada amb l’actuació proposada anomenada: Establir
un protocol sobre els criteris ambientals a seguir en les compres i en la contractació pública.
Ja que els productes reciclats i/o reciclables es podrien incloure en el protocol en les compres
públiques.
Amb aquesta actuació es promocionarà els productes reciclats en la població, ja que aquesta
pot veure els beneficis comuns i particulars que tenen aquests productes i que tenen la
mateixa qualitat que altres no reciclats.
Terminis: Curt
Sectors involucrats: ARC, XCR, AC
Fonts de finançament: AC

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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econòmica:
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(Gestió
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Disposar de tècnics especialistes en medi ambient a
l’ajuntament

ACTUACIÓ 6.1.4.:

Objectiu:
Disposar de tècnics específics i experts en matèria de medi ambient dins l’Ajuntament.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Donat que la gestió municipal en el camp del medi ambient és un àmbit que evoluciona
constantment, cal que, paulatinament, els municipis es vagin actualitzant i disposin del
personal tècnic necessari per a dur a terme totes les tasques relacionades amb la gestió del
medi ambient a nivell municipal.
Per aquest motiu es proposa contractar un tècnic en medi ambient a l’Ajuntament, bé sigui a
temps complert, bé sigui mitjançant la subcontractacció del servei a una empresa externa,
per tal que s’ocupi de temes ambientals tals com:
-

Gestió de Residus
Estalvi d’aigua i eficiència energètica
Contaminació lumínica i acústica
Mobilitat sostenible
Criteris ambientals en les compres
Criteris ambientals en la planificació territorial i en la construcció
Sistemes de gestió ambiental per les administracions
Educació ambiental
Implantació i seguiment de l’Agenda 21 Local del municipi
Llicències ambientals

Així mateix, aquest tècnic ambiental també s’encarregarà de buscar subvencions i preparar la
documentació necessària per presentar-se als ajuts que es vulguin obtenir en diferents temes
de medi ambient. I també s’encarregarà d’informar de les novetats en temes ambientals, als
tècnics municipals que treballin en la matèria i a la població local.

Cal tenir present que el medi ambient és una temàtica força transversal, que afecta a
diferents àrees municipals, i per tant, caldrà que el tècnic contractat tingui flexibilitat
d’horaris (si és necessari) per poder estar en contacte amb tots els tècnics externs o no de
l’administració local.
Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: DdG, CCG, AC

Valoració
econòmica:
(contractació tècnic anual)

Fonts de finançament: DdG, CCG

Nivell d’Abast: Local

15.000

€

Interrelació d’accions: Actuacions 2.1.2., 2.14., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 4.3.1., 5.1.1.,
6.1.1., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.4., 6.1.6
Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Programa “del Pla a l’Acció”.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 6.1.5.:

Agenda 21 Local de Campllong

Fomentar l’accés a l’habitatge assequible
Objectiu:

Facilitar l’accés a l’habitatge als grups de població amb més dificultats econòmiques i socials.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El preu de l’habitatge ha sofert, en els darrers anys, un augment molt important al nostre
país, pel que es fa necessari posar a l’abast de la població amb menors recursos, habitatge a
preu assequible.
Per mitjà dels habitatges de protecció oficial, la població jove, immigrants, gent d’edat
avançada, etc. (població amb una capacitat econòmica baixa) pot accedir a un habitatge a un
preu assequible.
Actualment, al municipi s’han realitzat algunes promocions d’habitatges de protecció oficial.
Però cal continuar apostant per aquesta oferta d’habitatges de protecció oficial disponibles
per a la població en lloguer o en venda. Per això, es recomana la contractació d’un tècnic per
part de l’Ajuntament, a temps parcial, perquè porti un control dels habitatges de protecció
oficial disponibles al municipi, i valori la necessitat real d’aquests per la població de
Campllong i així buscar i emprendre mesures necessàries per aconseguir-ne una més àmplia
oferts dins el municipi.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DMAH, AC

Valoració econòmica: 12.000
anuals (contractació tècnic)

Fonts de finançament: DMAH, AC

Nivell d’Abast: Local

€/

Programa de finançament periòdics:
•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions per a l'adquisició de sòl urbà i
urbanitzable amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial per a l'any 2008.
Resolució MAH/254/2008, de 28 de gener

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Assessorament sobre ajuts i subvencions adreçades a
particulars

ACTUACIÓ 6.1.6.:

Objectiu:
Facilitar l’accés a la informació dels ajuts i subvencions a particulars.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
A Campllong no hi ha cap eina informativa específica sobre ajuts i subvencions que puguin
demanar els particulars, a banda de la pròpia informació que es penja al taulell d’anuncis i
que es fa arribar pels canals de comunicació de que disposa l’Ajuntament, però que en moltes
ocasions es centra en les subvencions establertes des del propi consistori.
Des de diferents administracions i entitats catalanes s’atorguen ajuts i subvencions adreçades
a particulars per dur a terme activitats i actuacions responsables amb el medi ambient. Per
exemple, restauració de masies, implantació d’energies renovables, explotacions ecològiques,
etc. Tot i els nombrosos mitjans de comunicació dels que es disposa avui en dia, hi ha certs
temes dels que, per desconeixement de la font d’informació o bé pel poc ressò que se n’ha
fet, no se’n té constància.
Perquè això no passi i tothom pugui accedir a aquesta informació, que beneficiaria tant al
particular com al municipi, des de l’Ajuntament es podrien informar sobre les subvencions
vigents i difongués la informació als ciutadans.
Una manera senzilla de facilitar aquesta informació seria mitjançant un taulell d’anuncis a
l’Ajuntament i la web. Els interessats podrien consultar la informació periòdicament amb les
últimes novetats. És important actualitzar amb freqüència el taulell d’anuncis i indicar amb
claredat les dates de venciment dels ajuts i les fonts d’informació.
Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC

Valoració econòmica: 3.000€

Fonts de finançament: AC

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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ACTUACIÓ 6.1.7.:

Agenda 21 Local de Campllong

Millorar la cobertura de l’adsl al municipi
Objectiu:
Millorar l’accés a l’adsl al municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:

Pel que fa a les comunicacions d’internet, segons el cercador de cobertura de banda ampla
que disposa la Generalitat de Catalunya, al municipi de Campllong la cobertura d’adsl és
deficient. I així ho corrobora l’Ajuntament, que ha rebut moltes queixes dels veïns del
municipi per la negativa d’instal·lació, per part de la companyia Telefònica, de les línies de
telefonia fixa particulars, al·legant entre d’altres coses que la zona es troba sense xarxa. Com
a conseqüència, moltes vegades la línia d’adsl es desconnecta i afecta a usuaris i empreses
de Campllong.
Així doncs, des de l’Ajuntament, cal dur a terme els tràmits i les gestions necessàries per tal
de millorar la cobertura d’adsl en aquest àmbit, per tant, s’haurien d’adoptar les següents
mesures:
L’Ajuntament hauria d’exigir a l’operador dominant en matèria de telefonia fixa i connexió
fixa a Internet, Telefónica, la millora de la seva infraestructura mitjançant la instal·lació d’una
antena en el nucli urbà municipal ja que, ara per ara, es detecta una insatisfacció rellevant
per part dels usuaris municipals.

Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: DdG, AC, SP,

Valoració econòmica:
gestions i tràmits)

Fonts de finançament: DGiAP, DdG

Nivell d’Abast: local

2.000

€

(per

Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Subvencions a ajuntaments de menys de 5000 habitants per facilitar l’accés
a les noves tecnologies. Publicat al BOP el dia 6 de març de 2008.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Programa II.

Promoure l’educació i la sensibilització ambiental

ACTUACIÓ 6.2.1.:

Crear i fomentar el voluntariat social i ambiental en el
municipi
Objectiu:

Estendre el voluntariat social i ambiental a Campllong.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Aquesta acció té per objectiu posar en contacte persones que vulguin destinar part del seu
temps de lleure a dur a terme accions de caràcter social i ambiental. Es tracta doncs, de
potenciar un projecte de voluntariat (que abarqui tant l’àmbit ambiental com social) en el
conjunt de municipis del Pla estratègic a través de dues vessants:
•

Informar i promoure tota l’oferta de serveis i activitats de voluntariat social i ambiental de la
Xarxa de voluntariat de Catalunya.

•

Promoure des del Pla estratègic el voluntariat de la gent gran, de manera que puguin col·laborar
en diverses iniciatives ciutadanes d’utilitat social. Importància de desenvolupar projectes que
fomentin la col·laboració intergeneracional (organització i coordinació d’activitats adreçats a
escoles i institut impartits per gent gran).

Així doncs, es pretén afavorir la conscienciació ambiental i millorar també la cohesió social.
Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: EL, DGiAP, AC

Valoració econòmica: Variable

Fonts de finançament: DGiAP, AC

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Departament de Governació i Administracions Públiques. Subvencions a entitats per a programes
d’actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat per a l’any 2008. Ordre GAP/49/2008,
de 12 de febrer
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Dia lúdic i didàctic de neteja de lleres fluvials
Objectiu:

Sensibilitzar i educar a la població sobre la importància de la qualitat de les aigües i bon estat
de la vegetació de ribera dels cursos d’aigua que passen pel municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Pel municipi passen els cursos fluvials de la Gotarra, la riera Seca, el rec Madral, la riera de
Campllong i la riera Bugantó, i altres de menor entitat. Alguns d’aquests cursos d’aigua
presenten una qualitat de les aigües baixa, malgrat els esforços que s’estan fent a nivell
municipal al respecte. Durant la participació ciutadana, la població també ha destacat la
presència de deixalles i altres residus entorn i interior de les lleres fluvials del municipi.
La qualitat de les aigües d’un curs d’aigua està molt lligat a la qualitat del medi de l’entorn i
la presència de vegetació autòctona. Per això, es proposa preparar una jornada lúdica i
educativa per la població local, que podria consistir en: realitzar un itinerari guiat entorn
algun dels cursos fluvials del municipi, on es posi de relleu la necessitat d’uns cursos fluvials
nets, i acabar el recorregut amb una neteja de les lleres de diferents punts de la xarxa fluvial
i llavors es podria dipositar totes les deixalles en un punt per mostrar el que no s’ha de deixar
al medi i donar un refrigeri als participants (pot buscar-se un promotor que financi refrigeri i
material per fer neteja manual: guants, bosses de recollida, rasclets, etc.). Així mateix, es
podria estudiar la possibilitat de plantar alguns arbres de ribera en determinats punts del
municipi.
És important que la gent del poble hi participi, i que vegi un bon acte cívic netejar i mantenir
els cursos d’aigua del seu municipi. A més durant el recorregut cal explicar la importància de
la vegetació de ribera, de la bona qualitat de l’aigua del riu, de la fauna que s’hi pot trobar,
etc. i el risc que corren tots aquests valors amb la mala qualitat de l’espai fluvial.
Terminis: Llarg

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: AC, DMAH, ACA, PAR, EL

Valoració econòmica: 1.800 €

Fonts de finançament: MMA, DMAH, ACA,
ARC, DdG, CCG, SP, EB, EB

Nivell d’Abast: Local i Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuació 2.1.3.
Programa de finançament periòdics:
•

Agència de Residus de Catalunya. Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus
municipals. Resolució MAH/3710/2007, de 20 de novembre de 2007.

•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.

•

Agència Catalana de l’Aigua. Subvenció per a actuacions de gestió, conservació i recuperació
d’espais fluvials. Resolució MAH/1669/2008, de 16 de maig.
Agència Catalana de l’Aigua. Programa de manteniment i conservació de lleres 2006-2010.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a associacions, fundacions i cooperatives
sense ànim de lucre per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental
relatives a causes i efectes del canvi climàtic i a la gestió sostenible de l'aigua per a l'any 2007.
Resolució MAH/636/2007, de 19 de febrer.
Ministeri de Medi Ambient. Convocatoria 2008 para financiar actividades de información y
sensibilización ciudadana. Resolucion de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cambio Climático.

•
•

•

•

Diputació de Girona i La Caixa. Línia d'ajuts per preservar els valors naturals dels municipis
gironins.
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Campanyes de sensibilització dels recursos hídrics
Objectiu:

Arribar a tots els sectors de la població i posar a l’abast diversos mitjans per tal d’estalviar
aigua a través d’un ús eficient.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Els comportaments i hàbits tenen una àmplia afectació en el consum d’aigua potable. Sovint
la població desconeix el llarg procés que ha de recorre l’aigua fins que acaba per sortir a
l’aixeta de casa seva. Conèixer el seu procés, el seu cost, i com s’ha de tractar l’aigua és
cada dia més important.
Es proposa l’emissió de tríptics als habitatges per tal d’informar, entre d’altres situacions,
dels tipus de detergents a utilitzar, de no llençar els olis de fregir o dissolvents per l’aigüera,
de no fer servir el wàter com a paperera, de ser curós amb l’ús de l’aigua. Malgrat que
semblin obvietats molta gent aboca residus a la xarxa de sanejament que acaben per tenir un
complex procés de depuració posterior.
Anar repetint periòdicament la tramesa d’informació a les llars, ja sigui a través de fulls
informatius, o de premsa local, i acompanyar-ho d’actuacions portades a terme pel consistori
que acaben tenint un efecte d’exemplificador i educatiu alhora, envers la població. Portar a
terme accions per l’aprofitament d’aigües pluvials, reutilització d’aigües, reg més eficient o
potenciar actuacions a través d’ordenances municipal en poden ser alguns exemples.
L’àrea de medi ambient de l’ajuntament en pot ser l’impulsor.
Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC, EC, PAR

Valoració econòmica: 3.500 €/any

Fonts de finançament: ACA, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 6.2.2.
Programa de finançament periòdics:
•
•

•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a associacions, fundacions i cooperatives
sense ànim de lucre per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental
relatives a causes i efectes del canvi climàtic i a la gestió sostenible de l'aigua. Resolució
MAH/636/2007.
Agència Catalana de l’Aigua. Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses
derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i amb
l’aprofitament de recursos no potables. Resolució MAH/3842/2006, de 22 de novembre
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Fomentar l’ús de mesures d’eficiència energètica
Objectiu:

Promoure i informar dels avantatges de la implantació de mesures d’eficiència energètica tant
a nivell domèstic com empresarial.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
L’entrada en vigor del Real Decret 314/2006 de 17 de març en el que s’aprovava el Codi
Tècnic de la Edificació va representar un punt d’inflexió a nivell estatal pel que fa referència a
la implantació de mesures d’eficiència energètica en les edificacions. Tot i que el Codi Tècnic
de la Edificació (CTE) sigui d’obligat compliment en totes aquelles edificacions de nova
construcció i a modificacions importants de construccions ja existent, des de l’administració
es pot ajudar amb un nou impuls que derivi cap a iniciatives particulars d’eficiència
energètica més allà dels mínims establerts en el CTE.
L’ajuntament promourà i informarà de mesures d’eficiència energètica amb el suport de
l’ICAEN, a través de jornades tècniques i donant suport tècnic puntual a les iniciatives
sorgides tant a nivell domèstic com a nivell empresarial.
Paral·lelament es fonamentarà la utilització d’electrodomèstics de baix consum així com la
facilitació als vilatans de les sol·licituds i tramitacions de les ajudes de l’ICAEN entre altres.
Terminis: Mig

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: AC, ICAEN, SP, PAR

Valoració econòmica: 3.000 €/any

Fonts de finançament: ICAEN

Nivell d’Abast: Municipal

Interrelació d’accions: Actuacions 4.3.1., 4.3.3.
Programa de finançament periòdics:
•

ICAEN: Pla de renovació d’electrodomèstics. Pla de renovació de calderes i escalfadors. Pla de
subvencions en matèria d’eficiència energètica en edificis.
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Fomentar la reducció de residus a partir de l’educació i la
sensibilització ambiental de la ciutadania

ACTUACIÓ 6.2.5.:

Objectiu:
Realitzar una campanya d’educació i sensibilització ambiental sobre la minimització dels
residus i el foment de la recollida selectiva i l’ús de la deixalleria.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La planificació de la gestió dels residus municipals a Campllong ha de partir, en primer lloc de
la prevenció de la contaminació i d’una jerarquització de les opcions de gestió encapçalades
per la minimització dels residus en origen, la valorització dels residus i finalment
l’optimització dels sistemes de disposició del rebuig.
Per assolir aquests objectius és important:
-

Fomentar la minimització dels residus en origen, tant a nivell dels ciutadans com dels principals
sectors econòmics del municipi.

-

Fomentar la recollida selectiva de vidre, paper i envasos lleugers, i impulsar la recollida
selectiva dels residus orgànics.

-

Controlar les runes i els residus de la construcció.

Per tal d’assolir aquests objectius és necessari realitzar una campanya d’educació ambiental
sobre la minimització dels residus i l’ús correcte dels contenidors de recollida selectiva i la
deixalleria.
Aquesta campanya s’ha de basar en la divulgació d’anuncis i articles en els mitjans de
comunicació locals i la pàgina web municipal, i la publicació i distribució de tríptics i dossiers
informatius que mostrin a tots els sectors de la població la importància del reciclatge i la
minimització de residus, i les possibilitats que tenen els usuaris per a contribuir en aquesta
vessant.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: CCG, AC, SP, PAR

Valoració econòmica: 5.000 – 10.000 €

Fonts de finançament: DMAH, ARC, DdG,
AC, SP

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•
•

Agència de Residus de Catalunya. Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus
municipals. Resolució MAH/3710/2007, de 20 de novembre de 2007.
Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció.
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Difusió de bones pràctiques per potenciar la connectivitat
Objectiu:

Difondre els valors que s’obtenen en garantir i mantenir la connectivitat.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
La connectivitat en els territori d’estudi és un fet inherent i no es limita en les Zones
d’Especial Interès Connector marcades en l’estudi, ja que en els tres municipis hi ha molts
recs i rieres, que també tenen la funció de connector, a més hi ha una gran extensió d’espais
agrícoles, amb taques forestals disperses.
Així que el conjunt format per Riudellots de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou, a una
escala comarcal o provincial, es poden considerar en ells mateixos connectors, exceptuant les
zones d’acumulació d’eixos viaris i les àrees urbanes juntament amb les àrees industrials.
Aquest fet ho demostren els Estudis de connectivitat funcional de la comarca de la Selva, la
comarca del Gironès i de la província de Girona.
Per tant és cosa de tots els veïns, institucions i entitats conservar i si potser potenciar el rol
connector del seu municipi i dels municipis veïns.
Es proposa que des dels ajuntaments i consells comarcals es faci difusió de bones pràctiques
de conservació dels hàbitats i de potenciació de la connectivitat, ja que les petites actuacions
en bé de la conservació de la natura i el paisatge revertirà en els fluxos connectors.
Algunes d’aquestes bones pràctiques poden ser:
-

la conservació de marges de les rieres,

-

mantenir els marges vegetats entre conreus,

-

evitar les acumulacions de residus, etc.

Terminis: Curt

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DdG, AC, EL, PAR

Valoració econòmica: 12.000 €

Fonts de finançament: DdG, EB

Nivell d’Abast: Local – Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuació 6.2.7.
Programa de finançament periòdics:
•
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
Diputació de Girona. Línia d’ajuts per preservar els valors naturals de Girona.
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Difusió de l’estudi de connectivitat
Objectiu:
Donar a conèixer l’Estudi de connectivitat.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:

Per tal que la connectivitat social, paisatgística i ecològica del municipi sigui una realitat, tots
els sectors de la societat (Ajuntament, entitats, empreses, veïns, etc) s’hi han d’involucrar i
s’han de sentir partícips de les iniciatives desenvolupades des de l’Ajuntament i més en un
tema com aquest que sense la participació de tothom és difícil que realment sigui funcional,
ja que el comportament en el medi natural pot resultar i les activitats que s’hi desenvolupen
poden malmetre els fluxos connectors. A més el desconeixement pot incitar a realitzar
actuacions particulars que comprometin l’estabilitat natural.
Es proposa que es faci difusió a tots els agents implicats en el dia a dia del municipi de
l’Estudi de Connectivitat. Primer de tot per què així tindran coneixement dels treballs
realitzats, podran conèixer una altra vessant del seu municipi i finalment podran veure que es
pot fer des de la seva situació particular.
Per dur a terme la difusió hi ha diverses opcions, es per aquest motiu que a continuació es
llisten algunes idees:
Realitzar una jornada explicativa de la connectivitat al municipi
Fer accessible l’Estudi de Connectivitat Social, paisatgística i ecològica des de la
web de l’Ajuntament.
Propiciar la pluja d’idees concretes sobre actuacions que es poden dur a terme per
la connectivitat al territori (també es podria fer a través de la web municipal)
Difusió a través dels butlletins municipals
Excursió pels diferents indrets detectats d’interès en l’Estudi de Connectivitat
Terminis: Curt

Prioritat: Mitjana

Sectors involucrats: DdG, AC, EL, PAR

Valoració econòmica: 6.500 €

Fonts de finançament: DdG, EB

Nivell d’Abast: Local – Supramunicipal

Interrelació d’accions: Actuació 6.2.6.
Programa de finançament periòdics:
•
•

Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines.
Diputació de Girona. Línia d’ajuts per preservar els valors naturals de Girona.
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Instal·lació de planells informatius per a la divulgació dels
valors paisatgístics

ACTUACIÓ 6.2.8.:

Objectiu:
Potenciar la divulgació dels valors paisatgístics intrínsecs.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Les àrees d’interès paisatgístic resultants de l’estudi, presenten una sèrie de valors intrínsecs,
pel que fa a la seva vegetació, visibilitats, elements característics, etc. a més a més, en
determinats espais hi transiten itineraris pedestres de comunicació entre diferents municipis.
Aprofitant els valors que aquestes àrees presenten, i el fet de que per les mateixes hi
transitin visitants, tant foranis com del propi municipi, es proposa la realització i instal·lació
de planells informatius al llarg dels itineraris, que en ressaltin els valors, i que proporcionin
consells de conducta i d’utilització d’aquests espais.
Aquests planells, s’haurien de realitzar de materials tous, amb suports de fusta i/o similars, i
que no alterin la integritat del paisatge en la qual s’han d’inserir.

Terminis: Curt

Prioritat: Baixa

Sectors involucrats: DdG, AC, EL, PAR

Valoració econòmica: 16.000 €

Fonts de finançament: DdG, EB

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Diputació de Girona. Línia d’ajuts per preservar els valors naturals de Girona.
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Agenda 21 Local de Campllong

Millorar la qualitat de vida del municipi

ACTUACIÓ 6.3.1.:

Informar del Pla d’emergència municipal a la població
Objectiu:

Donar la màxima transparència i informació sobre els plans d’actuació municipal (o Pla
d’emergència municipal) aprovats a Campllong.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El municipi de Campllong té aprovats alguns dels plans de protecció civil: Manual d’actuació
bàsic, i el de risc d’incendis (INFOCAT) i el de risc d’accidents en el transport de mercaderies
perilloses (TRANSCAT), i es troba en procés de redacció de la resta de plans de protecció
civil. És important que la població local estigui degudament informada sobre els possibles
riscos existents, i de les mesures i actuacions a dur a terme en cas d’activació d’aquests
plans.
Es proposa elaborar un parell de sessions informatives sobre el que volen dir els diferents
plans d’actuació municipal, que configuren el pla d’emergència del municipi, i de quina
manera afecten a la població. No cal crear alarmisme, ans al contrari, però una bona
informació i transparència permet corroborar que es té el tema ben estudiat i controlat, i pot
garantir una major tranquil·litat a la població. I d’altra banda els dóna coneixement de com
actuar en cas d’emergència dins el municipi.
Cal que aquestes sessions d’informació es preparin o estiguin assessorades per tècnics de
participació, de manera que siguin exposicions clares, senzilles i si potser participatives
millor, i d’altra banda per tècnics municipals o comarcals especialistes en la matèria de
prevenció de riscos. Si és necessari també es pot demanar col·laboració als serveis tècnics de
Prevenció de riscos de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació – Direcció General Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments).

Terminis: Mig
Sectors involucrats: AC, PAR, EL, DGP, CCG,
SP

Fonts de finançament: DMAH, DdG, DGP,
DCMC

Prioritat: Mitjana
Valoració econòmica: 3.800 €
Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Subvencions adreçades a ens locals
per a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil, per a
l'elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil i per a formació en matèria de
protecció civil, i se n'aproven les bases. Ordre INT/375/2006, de 21 de juliol

•

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. Resolució MAH/2800/2006, de 9
d'agost, per la qual es convoquen subvencions per promoure accions de sostenibilitat local.

•

Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció.
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Promoure el mecenatge sociocultural entre les empreses
del municipi

ACTUACIÓ 6.3.2.:

Objectiu:
Incrementar el vincle entre empresa, territori i cultura.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
En general la majoria d’empreses que s’ubiquen en el polígon industrial del municipi de
Campllong es troben molt deslligades de la realitat social i cultural del municipi.

Potenciar la implicació de les empreses establertes a Campllong en el finançament de les
activitats socials, culturals i ambientals que reverteixin en el territori, és una estratègia que
permet vincular les empreses al seu entorn comunitari i promocionar activitats de caràcter
social, cultural o ambiental al municipi i per al municipi.
El mecenatge, a diferència del patrocini, té una finalitat clarament altruista. La creació del
mecenatge provoca que la societat respongui amb un reconeixement i amb una fidelització a
l’empresa i genera un augment de la consciència cívica i de la identitat local de les empreses.

Es proposa el finançament per part d’alguna o varies empreses locals d’activitats i/o
celebracions per públic divers, així com exposicions, de caire social, cultural i ambiental. Es
planteja un mecenatge que contribueixi en la dinamització sociocultural de la població i que
sigui un mitjà publicitari de les empreses a escala local i regional.

Terminis: Mig
Sectors involucrats: AC, SP, EL
Fonts de finançament: SP

Prioritat: Baixa
Valoració

econòmica:

1.500€

(Gestió

administrativa)

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuació 2.1.3.
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Ampliació del Local Social i creació d’una llar d’infants
municipal

ACTUACIÓ 6.3.3.:

Objectiu:
Augmentar els recursos socials i culturals al municipi de Campllong.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Actualment, el municipi disposa d’una oferta educativa no reglada, que consisteix en cursos i
altres activitats al Local Social de Campllong, destinat tant a adults, jubilats, joves i mainada.
L’ampliació del Local Social, espai de reunió i activitats socials permetria al municipi de
disposar de més espais per organitzar i dinamitzar l’estructura associativa i cultural de
Campllong.
La població escolar de Campllong que es troba en edat de cursar estudis reglats (educació
infantil, educació primària, ensenyament secundari obligatori, així com batxillerat), s’ha de
desplaçar a altres municipis: la majoria d’estudiants solen anar a Cassà de la Selva o a
Girona per proximitat.
És per aquests motius que seria necessari ampliar el Local Social de Campllong per
augmentar l’oferta educativa no reglada (cursos i activitats) al municipi i crear una guarderia
municipal en el mateix Local Social (aquesta ampliació està prevista que es dugui a terme
l’any 2009). La creació de la guarderia municipal evitaria que la població s’hagués de
desplaçar a llars d’infants d’altres municipis com Cassà de la Selva i cobriria una part de les
necessitats educatives del municipi.

Terminis: Curt

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DE, AC

Valoració econòmica: No es valora

Fonts de finançament: DE, AC

Nivell d’Abast: Local
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Creació d’un dispensari municipal

Objectiu:
Oferir serveis d’atenció primària per tal de garantir la demanda existent al municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
El municipi de Campllong no disposa de cap espai (Centre d’Atenció Primària o Consultori
Local) a on l’Equip d’Atenció Primària de Cassà de la Selva hi doni servei. Per accedir a les
consultes mèdiques, la població de Campllong s’ha de desplaçar al Consultori Local de
Riudellots de la Selva o al CAP de Cassà de la Selva.
És per aquest motiu que seria interessant ubicar un dispensari municipal, que permetria a la
població disposar d’un espai on accedir a les consultes mèdiques i evitar el desplaçament
cap a altres municipis, per disposar de l’accés a l’atenció primària.
L’Ajuntament podria posar a disposició de l’administració autonòmica un local municipal on
instal·lar el dispensari.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: AC, DS

Valoració econòmica: No es valora

Fonts de finançament: DS

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
-

Departament de Sanitat i Seguretat Social. Subvencions a la construcció, l'ampliació, el
remodelatge i l'equipament de consultoris locals de titularitat municipal per a l'exercici de
2002, i se n'aproven les bases reguladores. Ordre SSS/87/2002, de 19 de març
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Revaloritzar el paper de la gent gran com a transmissors
de cultura

ACTUACIÓ 6.3.5.:

Objectiu:
Potenciar la transmissió cultural del municipi.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
Campllong és un municipi que des del 1991 fins a l’any 2006 va augmentar la població en
119 habitants fins els 381 habitants. En els últims 25 anys l’estructura de la població del
municipi ha anat progressivament rejovenint-se, l’índex d’envelliment de l’any 2006
([població gran/població jove]x100) era del 94,59%, per sota del 120% que recomana la
Diputació de Girona.
Durant aquests processos la transmissió cultural de les tradicions s’ha vist afectada. S’ha de
potenciar que tant la gent que ha nascut en el municipi, així com la gent nouvinguda conegui
les tradicions i la cultura del municipi, ja que són part de la identitat i patrimoni local.
Aquesta informació cultural la coneix, en gran part, la gent gran de Campllong. Per tal que no
es perdi aquesta informació, cal que la gent gran la transmeti a la població més jove del
municipi i als nouvinguts.
Es proposa que des de les associacions de gent gran es realitzin activitats per difondre aquest
coneixements culturals i tradicionals del municipi, a la població més jove i nouvinguda de
Campllong. La cultura popular de la gent gran és un valor cultural que no s’ha de perdre, la
transmissió a les noves generacions servirà perquè prevalgui de generació en generació.
Aquesta activitat de trobada generacional, es pot ubicar en un indret emblemàtic del municipi
i pot estar dinamitzada i conduïda per un tècnic de participació ciutadana i/o dinamitzador
cultural, d’aquesta manera aconseguir una activitat dinàmica i que compleixi amb l’objectiu
proposat.
Terminis: Mig

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: DCMC, DdG, AC, PAR,
EL

Valoració econòmica: 4.000 €

Fonts de finançament: DVCP, DCMC, DdG,
AC

Nivell d’Abast: Local

Programa de finançament periòdics:
•

•

•

•
•

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions a entitats privades sense finalitat
de lucre que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional. Ordre
CMC/43/2008, de 4 de febrer
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions a entitats locals que programin
activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional. Ordre CMC/24/2008, de 21
de gener.
Departament de la Vicepresidència. Subvencions per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar
el patrimoni cultural i la identitat catalanes en el seu àmbit territorial. Ordre VCP/13/2008, de 22
de gener
Diputació de Girona. Subvencions a les organitzacions no lucratives (ONL) per a activitats
culturals.
Diputació de Girona. Subvencions als Ajuntaments per a activitats culturals.
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Reforçar els canals d'informació i fomentar la participació
ciutadana

ACTUACIÓ 6.3.6.:

Objectiu:
Promoure la participació ciutadana.
Descripció tècnica i justificació de l’acció:
L’Ajuntament de Campllong disposa de diversos canals de comunicació amb la seva
ciutadania: accés web a la pàgina http://www.campllong.cat on podem trobar anuncis i borsa
de treball dirigits a la població, edició de la revista municipal “El gra i la palla”, actes dels
Plens municipals, comissions de govern i juntes de govern local de l’any 2002 fins a
l’actualitat, etc.
Amb tot, la participació ciutadana s’ha d’encaminar en el disseny, l’execució i el seguiment de
les polítiques de govern. El govern municipal com les associacions i entitats veïnals han de
fomentar, estudiar i difondre els valors i les pràctiques de participació política i social que
enriqueixen la qualitat de la vida democràtica d’un municipi.
Per aquest motiu, es proposa reforçar els canals d’informació i fomentar els mitjans de
participació ciutadana en les decisions que conformen la política municipal, que permetin un
diàleg continu entre la població i l’Ajuntament en tot allò que afecta la vida i la gestió
municipal.
Cal tenir en compte que en un municipi amb un nombre d’habitants reduït, com Campllong,
es faciliten els processos participatius ja que aquests són més àgils.

Terminis: Curt

Prioritat: Alta

Sectors involucrats: SRIiP, AC, EL

Valoració econòmica: 2.500 €

Fonts de finançament: SRIiP, AC

Nivell d’Abast: Local

Interrelació d’accions: Actuacions 6.2.1., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.3.2.,
Programa de finançament periòdics:
•

Secretaria de Relacions Institucionals i Participació. Subvencions als ens locals i consorcis per
promoure la participació ciutadana i s’obre convocatòria pública per al període 2008-2009. Ordre
IRP/114/2008, de 13 de març.
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5. Temporalització i priorització
Cadascuna de les accions del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Campllong
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 Riudellots de la Selva.
Línies estratègiques

6

Programes d’actuació

16

Accions

75

Priorització i terminis d’execució
Prioritat

Alta

Mitjana

Baixa

Total

Curt

8

9

6

23

Mig

13

16

9

38

Llarg

3

4

7

14

Total

24

29

22

75

Termini

Cost aproximat de cada línia estratègica
Línia
Estratègica

Programa
I. Conservació del medi natural terrestre
II. Manteniment dels ecosistemes fluvials

€
33.400 – 37.800
70.900 – 100.900

1
III. Conservació i gestió de la connectivitat ecològica
TOTAL

2

129.800 – 164.200

I. Desenvolupar una planificació sectorial municipal amb
criteris de sostenibilitat

44.400 - 50.800

II. Adoptar una reglamentació municipal que contempli criteris
ambientals

13.000

III. Millorar la qualitat de l’espai urbà

20.500

TOTAL
I. Potenciar mobilitat segura i sostenible
3

25.500

II. Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu
TOTAL
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Cost aproximat de cada línia estratègica
Línia
Estratègica

Programa

€

I. Millorar la qualitat i gestió de l’aigua

140.000

II. Millorar la gestió de residus municipal

27.000

4
III. Millorar la gestió energètica i minimitzar la contaminació
atmosfèrica municipal
TOTAL

5

6.000 - 60.000
173.000 - 227.000

I. Avançar cap a una economia respectuosa amb el medi
ambient

55.000

II. Diversificar l’economia local

28.000

TOTAL

83.000

I. Millorar la gestió i els serveis oferts per part de l’Ajuntament

49.000

II. Promoure l’educació i la sensibilització ambiental

47.800 – 52.800

6
III. Millorar la participació i la qualitat de vida del municipi

11.800

TOTAL

59.600 – 64.600

Valoració econòmica de les accions segons termini i línies estratègiques (€)
Línia
Estratègica

Curt

Mig

Llarg

(0-2 anys)

(3-5 anys)

(6-10 anys)

Total €

1

4.500

86.900 – 116.900

38.400 – 42.800

129. 800 – 164.200

2

20.000

45.000

12.900 – 19.300

77.900 – 84.300

3

10.000

4.000 – 7.000

10.000

24.000 – 27.000

4

50.000

43.000 – 97.000

80.000

173.000 – 227.000

5

30.000

43.000

10.000

83.000

6

44.000

52.800 – 57.800

11.800

108.600 – 113.600

Valoració econòmica de les accions segons termini
Termini

Valoració econòmica (€)

Curt

158.500

Mig

274.700 – 366.700

Llarg

163.100 – 173.900

Total

595.300 – 699.100
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6. Pla de Seguiment
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



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.
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6.1. Resum dels indicadors de sostenibilitat proposats

Tendència

Indicador

desitjada

Periodicitat

I. Matriu ecològica i territorial
Frenar l’augment
en zones urbanes

10 anys

2.- Nombre d’hàbitats al municipi

Mantenir

Quinquennal

3.- Sòl construït per habitant

Augment
contingut

Bianual

4.- Grau compacitat urbana

Augment

Bianual

5.- Sòl protegit

Mantenir

Quinquennal

6.- Protecció efectiva del territori

Mantenir

Quinquennal

7.-Nombre polígons en el sòl no urbanitzable

Mantenir

Bianual

8.- Percentatge de sòl no urbanitzat

Mantenir

Bianual

9.- Mida dels polígons

Mantenir

Bianual

1.- Usos del sòl

II. Infraestructures i mobilitat
10.- Quilometres d’infraestructures

Mantenir

Bianual

Augmentar

Quinquennal

12.- Dependència de l’automòbil

Disminuir

Quinquennal

13.- Índex de motorització

Disminuir

Anual

14.- Dotació de xarxa per bicicletes

Augmentar

Bianual

15. – Transport públic interurbà

Augmentar

Anual

Disminuir

Anual

17.- Empreses amb sistemes de gestió
mediambientals (emas) i iso 14000

Augmentar

Bianual

18.- Grau autocontenció econòmica

Augmentar

Bianual

19.- Grau ocupació de l’habitatge

Augmentar

Bianual

20.- Nivell d’educació de la població

Augmentar

Bianual

21.- grau d’associacionisme

Augmentar

Bianual

22.- Sistema de protecció social

Mantenir

Bianual

23.- Equipaments assistencials

Augmentar

Bianual

11.- Permeabilitat de les infraestructures de mobilitat

III. Economia i Societat
16. –Taxa d’atur
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Tendència

Indicador

desitjada

Periodicitat

IV. Petjada Ecològica
24.- Consum d’aigua habitant i dia

Disminuir

Anual

25.- Aigües depurades per habitant

Augmentar

Anual

26. Consum d’energies renovables

Augmentar

Anual

27. Contaminació lumínica

Augmentar

Bianual

Disminuir

Anual

Augmentar

Anual

Disminuir

Anual

28.- Residus generats per habitant i dia
29.- Percentatge recollida selectiva
30.- Sostenibilitat en la gestió dels residus ramaders

V. Governabilitat sostenible
31.- Participació ciutadana

Augmentar

Anual

32.- Grau de desenvolupament de les accions del
PALS

Augmentar

Anual
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6.2. Fitxes dels indicadors
I. Matriu ecològica i territorial

1. USOS DEL SÒL

Objectiu:
Calcular quin percentatge del territori correspon a cada ús.

CÀLCUL

Superfície total d’un ús
X 100

Superfície total del municipi

Es calcularan els usos següents:
Terrenys forestals, aigües continentals, conreus i improductiu artificial (inclou les zones urbanitzades,
vies de comunicació i sòls nus urbans entre d’altres).

Unitats: %

Periodicitat: cada 10 anys

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Frenar l’augment de zones
urbanes

Mig
Llarg

Resultat:
23% forestal (Any 2003)
69’9 % conreus (Any 2003)

0% Aigües continentals (Any 2003)
6,44% improductiu artificial (Any 2003)

Font: Mapa de cobertes del sòl del CREAF,2003
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2. NOMBRE HÀBITATS AL MUNICIPI

Objectiu:
Comptabilitzar el nombre d’hàbitats diferents que hi ha en un mateix municipi.

CÀLCUL
A partir del mapa d’hàbitats, realitzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, es farà un recompte dels hàbitats que hi hagi en el municipi.

Unitats: Núm. hàbitats

Periodicitat: Quinquennal

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Mantenir

Mig
Llarg

Resultat:
8 hàbitats (any 2005)

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH)
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3. SÒL CONSTRUÏT PER HABITANT

Objectiu:
Conèixer quin és el valor de superfície construïda en el municipi per habitant que hi resideix.

CÀLCUL

Superfície construïda
Núm. habitants

Unitats: ha./hab.

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augment contingut

Mig
Llarg

Resultat:
0’15 ha./hab. (any 2003)

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i MCSC 2a ed. CREAF, 2003
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4.GRAU COMPACITAT URBANA

Objectiu:
Determinar la compacitat del territori, quina és la densitat d’habitatge per hectàrea de sòl
urbà.

CÀLCUL

Núm. habitatges
Hectàrees de sòl urbà

Unitats: habitatges/ ha.

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
5’61 habitatges/ha. (any 2001)

Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, IDESCAT
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5. SÒL PROTEGIT

Objectiu:
Comptabilitzar la superfície de sòl que manté un potencial de restauració cap a comunitats
naturals més elevat que els espais amb processos urbanístics consolidats o en expectatives.

CÀLCUL

Superfície definida
X 100

Superfície total del municipi

Es considerarà sòl a incloure com a superfície definida: el sòl no urbanitzable protegit, i en el
cas de municipis inclosos dins un Pla Director o un Pla Territorial Parcial, també es tindrà en
compte el sòl qualificat com de protecció territorial i de protecció especial, excloent el de
protecció preventiva.
Unitats: %

Periodicitat: Quinquennal

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
90’9% (any 2006)

Font: POUM de Campllong.
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6. PROTECCIÓ EFECTIVA DEL TERRITORI

Objectiu:
Dóna el valor percentual de sòl municipal protegit per alguna figura de protecció, ja sigui a
nivell estatal, comunitari o local però només té en compte el que té un pla de gestió.

CÀLCUL

∑(Superfície d’espais amb alguna figura de protecció i pla de gestió
X 100

Superfície total del municipi

Es considerarà sòl a incloure com a superfície definida: el sòl no urbanitzable protegit, i en el
cas de municipis inclosos dins un Pla Director o un Pla Territorial Parcial, també es tindrà en
compte el sòl qualificat com de protecció territorial i de protecció especial, excloent el de
protecció preventiva.
Unitats: %

Periodicitat: Quinquennal

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
90’9% (any 2006)

Font: POUM de Campllong.
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7. NOMBRE DE POLÍGONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE

Objectiu:
Fer un recompte del nombre de polígons (entenent per polígon: unitat territorial contínua no
fragmentada per cap infraestructura viària*) que trobem en sòl no urbanitzat, en definitiva,
en el sòl que representa el percentatge d’àrea del municipi que es calcula a l’indicador
següent.

CÀLCUL
nombre d’unitats territorials contínues

Unitats: Unitats territorials
contínues

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Mantenir

Mig
Llarg

Resultat:
181 Unitats territorials

Font: Mapa de cobertes del sòl del CREAF,2003

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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8. PERCENTATGE DE SÒL NO URBANITZAT

Objectiu:
Mostra el sòl que queda lliure de construcció en el municipi.

CÀLCUL

Superfície sòl no urbanitzat
X 100

Superfície total del municipi

Unitats: %

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Mantenir

Mig
Llarg

Resultat:
90’9% (any 2006)

Font: POUM de Campllong.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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9. MIDA DELS POLÍGONS

Objectiu:
Determinar la mida dels diferents polígons d’un municipi, per a poder determinar si el que
abunden són àrees grans o petites.

CÀLCUL

Es calcularà l’àrea de cada polígon i a partir d’un histograma es podrà veure quina o quines
són les mides d’àrees més abundants. Si abunden les àrees grans, la viabilitat de preservació
dels usos del territori està assegurada, essent perjudicial el fet que abundin àrees petites.

Unitats: Ha.

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Mantenir

Mig
Llarg

Resultat:
4,77 ha. (any 2008)

Font: Mapa de cobertes del sòl del CREAF + sòl urbà (POUM Campllong)

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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II. Infraestructures i mobilitat

10. QUILÒMETRES D’INFRAESTRUCTURES

Objectiu:
Informar de la relació que hi ha entre els kilòmetres d’infraestructures de mobilitat d’un
territori i la seva àrea total.

CÀLCUL

Km. totals infraestructures de mobilitat
Superfície terme municipal (Km2)

Unitats: proporció

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Mantenir

Mig
Llarg

Resultat:
Xarxa viària principal = 0,33 (any 2008)
Carreteres locals, camins i carrers = 5,56 (any 2008)

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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11. PERMEABILITAT de les INFRAESTRUCTURES de MOBILITAT

Objectiu:
Determinar el percentatge que sobre la longitud total de les infraestructures viàries del
municipi representa la longitud dels elements que en el seu disseny eviten l’efecte barrera,
tals com túnels, falsos túnels, viaductes o passos dissenyats especialment per a la fauna.

CÀLCUL

(Km. De túnels+Km viaductes+ km passos de Fauna)

X 100

Superfície terme municipal (Km2)

Unitats:%

Periodicitat: Quinquennal

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:

Font: Ajuntament, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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12. DEPENDÈNCIA DE L’AUTOMÒBIL

Objectiu:
Comptabilitzar l’ús que es fa de l’automòbil pel que fa a mobilitat obligada..

CÀLCUL

Núm. desplaçaments en automòbil
X 100

Núm. desplaçaments totals

Unitats:%

Periodicitat: Quinquennal

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Disminuir

Mig
Llarg

Resultat:
95,6 % (any 2001)

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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13.ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ

Objectiu:
Mostra la disposició de vehicles privats motoritzats, i per tant la disponibilitat de la població a
fer-los servir.

CÀLCUL

Núm. de vehicles

X 1000

Núm. habitants

Unitats:‰

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Disminuir

Mig
Llarg

Resultat:
1.418,4‰ (any 2005)

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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14. DOTACIÓ de XARXA PER BICICLETES

Objectiu:
Calcular els kilòmetres de vies per bicicletes, quedant reflectides així les intencions de
l’administració d’afavorir la mobilitat reduint l’ús del vehicle privat.

CÀLCUL

Km. Carril bicicleta
1.000 habitants

Unitats:

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
0,014 ‰ (any 2005)

Font: Ajuntament.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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15. TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ

Objectiu:
Avaluar el transport públic interurbà del municipi.

CÀLCUL

Núm. Autobusos que passen en un dia pel municipi
Núm. de línies

Unitats:

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augment

Mig
Llarg

Resultat:
8 (any 2005)

Font: Ajuntament.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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III. Economia i Societat

16. TAXA d’ATUR

Objectiu:
Càlcul de la taxa d’atur del municipi

CÀLCUL

Núm. aturats
X 100

Núm. habitants en edat de treballar

Unitats: %

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Disminuir

Mig
Llarg

Resultat:
4,2 % (any 2006)

Font: Caja Espanya

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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17. EMPRESES AMB SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTALS
(EMAS) I ISO 14000

Objectiu:
Comptabilitzar el percentatge d’empreses que tenen un sistema de gestió mediambiental
reconegut o una ISO 14000.

CÀLCUL

Núm. empreses amb EMAS o ISO 14000
X 100

Núm. total d’empreses

Unitats: %

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
No es tenen dades (Any 2008)
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental i Ajuntament

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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18. GRAU AUTOCONTENCIÓ ECONÒMICA

Objectiu:
Calcular el grau de dependència exterior del municipi per raons de treball.

CÀLCUL

Població ocupada que treballa al municipi
X 100

Població resident ocupada total

Unitats: %

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
56,6 % (any 2008)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’estadística de Catalunya

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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19. GRAU OCUPACIÓ DE L’HABITATGE

Objectiu:
Saber el percentatge d’habitatges ocupats que hi ha en un municipi.

CÀLCUL

Núm. habitatges ocupats

X 100

Núm. Total d’habitatges

Unitats: %

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
90’71% (any 2001)

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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20. NIVELL D’EDUCACIÓ DE LA POBLACIÓ

Objectiu:
Càlcul del percentatge de població major de 16 anys que té els estudis obligatoris acabats.

CÀLCUL

Núm. habitants>16 anys amb estudis obligatoris acabats
X 100
Núm. Total habitants

Unitats: %

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
57’3% (any 2001)

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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21. GRAU D’ASSOCIACIONISME

Objectiu:
Establir una relació entre els habitants que té un municipi i el seu nombre d’associacions.

CÀLCUL

Núm. associacions al municipi

X 100

Núm. Total d’habitants

Unitats: %

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
0’94% (any 200X)

Font: Ajuntament de Campllong

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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22. SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Objectiu:
Establir una relació entre els diners municipals invertits en protecció social i el nombre
d’expedients que s’obren en el període d’un any.

CÀLCUL

€ destinats a protecció social
Núm. d’expedients oberts en 1 any

Unitats: €/expedients anuals

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Mantenir

Mig
Llarg

Resultat:
2.865,15. €/expedients anuals (any 2007)

Font: Ajuntament de Campllong

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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23. EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS

Objectiu:
Establir una relació entre els equipaments que té el municipi i el seu nombre d’habitants.

CÀLCUL

Núm. d’equipaments assistencials

X100

Núm. Habitants del municipi
es considerarà equipament assistencial municipal: centres d’atenció ciutadana, centres cívics, casals,
sales polivalents, C.A.P (Centre d’Atenció Primària), escoles bressol, centres d’atenció a la dona, als
immigrants, etc.

Unitats: %

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Mantenir

Mig
Llarg

Resultat:
2’81% (any 2007)

Font: Generalitat de Catalunya (Departament d’educació) i Ajuntament de Campllong.
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IV. Petjada Ecològica
Aigua

24. CONSUM HABITANT I DIA

Objectiu:
Calcular el consum d’aigua en litres per habitant i dia del municipi.

CÀLCUL
H2O consumida al municipi (l*)
Núm. Habitants equivalents(**) x 365 dies
•
•

(*) Es calcularà es calcularà pel total d’aigua posada en xarxa i en el cas dels municipis que es pugui
discriminar es calcularà pel consum domèstic.
(**) s’ha pres com a referència els habitants del cens, segons dades de l’IDESCAT

Unitats: litres /hab. dia

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Mantenir

Mig
Llarg

Resultat:
96,4 litres/hab./dia

Font: Prodaisa. Ajuntament de Campllong

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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25. AIGÜES DEPURADES PER HABITANT

Objectiu:
Obtenir la relació entre el volum d’aigües depurades (inclourà les aigües domèstiques i les
industrials connectades a xarxa) i el nombre d’habitants equivalents del municipi.

CÀLCUL

Volum H2O depurada anualment (m3)
Núm. habitants

Núm. Habitants connectats
Núm. habitants total

Unitats: m3/habitant

Periodicitat: Anual

%

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
3

36,5 m /hab. (any 2007)
57,5 % (any 2007)

Font: Empresa “La Selva”, Aj. de Campllong.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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Energia

26. CONSUM D’ENERGIES RENOVABLES
Aquest indicador pretén avaluar de forma senzilla el percentatge d’energia elèctrica de
fonts renovables consumida al municipi.
Es tindrà en compte aquella energia elèctrica que s’ha generat a partir de fonts renovables
i no es tindrà en compte l’energia per escalfar aigua calenta sanitària ja que es tracta
d’una energia per consum tèrmic directe i no una energia que es transforma en electricitat.
Es proposa un indicador per tal de valorar el grau de sostenibilitat energètica del municipi.
Es calcularà l’energia elèctrica provinent de fonts renovables generada dins el municipi
respecte el consum energètic total del municipi.

CÀLCUL

X (%) =

energia elèctrica generada fonts renovables
x100
energia elèctrica consumida al municipi

Unitats: teps

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
Es desconeix per manca de dades sobre els consums elèctrics
Font:
Companyia elèctrica (Fecsa-Endesa)
Les dades de instal·lacions de generació d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables amb
les corresponents previsions de generació elèctrica es troben en la Oficina de Gestió
Unificada.

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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27. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

En aquest indicador es pretén conèixer el grau de compliment de la Llei 6/2001 de 31 de
maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn al municipi.
Es calcularà el percentatge de punts de llum de la instal·lació d’il·luminació exterior del
municipi que compleixen amb els requisits mínims descrits a la Llei 6/2001. Aquests requisits
són:
-

Utilització de lluminària de vapor de sodi.

-

Enfocament de làmpades que emeten fluxos per sobre l’hemisferi nord dels pàmpols.

CÀLCUL

Núm. De llums adaptades a la normativa
X 1000

Núm. total de llums al municipi

Unitats: Núm. punts de llum

Periodicitat: Bianual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
Es desconeixen per manca de dades actualitzades dels punts de llum adaptats a la
normativa
Font: Ajuntament de Campllong.
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Residus

28. RESIDUS GENERATS per HABITANT i DIA

Objectiu:
Donar un valor dels kilograms de residus que es generen per habitant i dia en un municipi.

CÀLCUL

Kg. Anuals de residus municipals produïts
Núm. Habitants x 365 dies

Unitats: Kg. /hab. dia

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Disminuir

Mig
Llarg

Resultat:
1,59 Kg/hab. dia (any 2006)

Font: Agència Catalana de Residus

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
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29. PERCENTATGE RECOLLIDA SELECTIVA

Objectiu:
L’objectiu principal d’aquest indicador és conèixer quin és el percentatge de residus
municipals generats que es recullen selectivament.

CÀLCUL

Tn anuals de residus municipals de recollida selectiva

X1000

Tn anuals de residus municipals produïts

Unitats: %

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS

Augmentar

Curt

(assolint els valors del
PROGREMIC (Programa de
Gestió dels Residus Municipals
de Catalunya))

Mig
Llarg

Resultat:
67,9 % (any 2006)

Font: Agència Catalana de Residus
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30. SOSTENIBILITAT en la GESTIÓ dels RESIDUS RAMADERS

Objectiu:
Saber quant sostenible és un municipi pel que fa als seus residus ramaders, controlar si els
residus que es generen al municipi poden ser usats en els camps de conreu del mateix.

CÀLCUL

Tn anuals de residus ramaders generats (kg N)
Superfície agrària útil

Unitats: KgN/ha

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Disminuir
Que les terres del municipi
pugui absorbir els residus
respectant la normativa

Mig
Llarg

Resultat:
0,19 KgN/ha

Font: Departament Agricultura, Alimentació i Acció Rural (Any 2007); Institut d’Estadística
de Catalunya (Any 1999)
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V. Governabilitat sostenible

31. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Objectiu:
Mesurar el grau de participació de la ciutadania en les qüestions municipals, ja siguin de caire
ambiental, econòmic o social.

CÀLCUL

Núm. assistents a les reunions

X100

Núm. de convocatòries de participació ciutadana

Unitats: %

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS
Curt

Augmentar

Mig
Llarg

Resultat:
71,75% (any 2007)
86,26 % (any 2003)
63’6% (any 1999)

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de
Campllong.
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32. GRAU DE DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DEL PALS

Objectiu:
Conèixer quin percentatge de les accions proposades en el PALS s’han desenvolupat des de
l’aprovació de l’Agenda 21 Local fins al final de l’any en que es fa el càlcul.

CÀLCUL
Accions realitzades

%
accions =
realitzades

% accions
ambientals
realitzades

% accions
socials
realitzades

% accions
econòmiques
realitzades

Accions totals proposades

Accions ambientals realitzades

=

Accions ambientals totals proposades

X 100

Accions socials realitzades

=

Accions socials totals proposades

=

X 100

X 100

Accions econòmiques realitzades
Accions econòmiques totals proposades

Unitats: %

Periodicitat: Anual

TENDÈNCIA DESITJADA DE
L’INDICADOR

TERMINIS

X 100

Curt
Augmentar

Mig
Llarg
Resultat:

Accions realitzades= 0% (any 2008)

Accions ambientals realitzades= 0% (any 2008)

Accions socials realitzades= 0% (any 2008)

Accions econòmiques realitzades= 0% (any 2008)

Font: Ajuntament, Elaboració pròpia
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Comissió Tècnica de Seguiment :
Montserrat Roura Massaneda (Ajuntament de Riudellots de la Selva)
Carme Camps i Goy (Ajuntament de Riudellots de la Selva)
Èlia Massó (Ajuntament de Riudellots de la Selva)
Lluís Freixes (Ajuntament de Campllong)
Anna Serra (Ajuntament de Campllong)
Francesc Casanovas (Ajuntament de Sant Andreu Salou)

Olga Freixa (Direcció Facultativa; Diputació de Girona)
Xènia Illas (Adjunta a Direcció Facultativa; Diputació de Girona)

Carles Casabona Ferré (Empresa adjudicatària; TRAÇA)
Enric de Bargas Sellarés (Empresa adjudicatària; TRAÇA)
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