Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

MINUARTIA, ESTUDIS AMBIENTALS

Passatge Domènech, 3

08470

Sant Celoni (Barcelona)

Tel. 938 675 708

Fax 938 484 292

www.minuartia.com

Ajuntament de
Maçanet de la Selva

AGENDES 21 LOCALS DE BRUNYOLA, MAÇANET DE LA SELVA,
RIUDARENES, SANTA COLOMA DE FARNERS, SILS, VIDRERES I
VILOBÍ D’ONYAR

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA
SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA
DOCUMENT IV: PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
I PLA DE SEGUIMENT
Setembre 2007

Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

Ajuntament de
Maçanet de la Selva

AGENDES 21 LOCALS DE BRUNYOLA, MAÇANET DE LA SELVA, RIUDARENES,
SANTA COLOMA DE FARNERS, SILS, VIDRERES I VILOBÍ D’ONYAR

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
DE MAÇANET DE LA SELVA
DOCUMENT IV: PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
I PLA DE SEGUIMENT
Setembre 2007
DIRECCIÓ FACULTATIVA:
Diputació de Girona
Joan Gaya. Director facultatiu
Lídia Ochoa. Adjunta a direcció facultativa
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Josep Romaguera. Regidor de Medi Ambient (legislatura 2003 - 2007)
Antoni Trincheria. Regidor de Medi Ambient
Jordi Serra. Tècnic de Medi Ambient
EQUIP CONSULTOR:
MINUARTIA, Estudis Ambientals

Roser Campeny. Doctora en Biologia. Direcció

Eliseu Guillamon. Enginyer tècnic agrícola

David Pon. Llicenciat en Ciències Ambientals. Coordinació

Montse Llauradó. Llicenciada en Geografia

Santiago Ariste. Llicenciat en Sociologia

Ferran Navas. Biòleg

Isabel Bielsa. Geògrafa

Albert Palomero. Enginyer de camins

Òscar Castaño. Llicenciat en Sociologia

Eulàlia Perapoch. Biòloga

Mercè Chiapella. Llicenciada en Psicologia

Vicenç Planas. Enginyer agrònom

Xavier Cipriano. Enginyer químic

Coia Poblet. Llicenciada en Psicologia social

Esteve Colomer. Enginyer químic IQS

Marta Renau. Llicenciada en Ciències Ambientals

Marcel Fontanillas. Llicenciat en Ciències Ambientals

Carme Rosell. Doctora en Biologia

Pep Gaspar. Dissenyador gràfic

Maties Serracant.Tècnic de mobilitat

Míriam Gonzàlez. Llicenciada en Ciències Ambientals

Anna Soteras. Arquitecta

Moisès Guardiola. Biòleg

Míriam Veciana. Llicenciada en Investigació i tècniques de mercat

ENTITATS I PERSONES QUE HAN COL·LABORAT EN L’ELABORACIÓ
DELS TREBALLS DE L’AGENDA 21 DE MAÇANET DE LA SELVA
• Personal i representants de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva
-

Carles Bosch. Arquitecte municipal
Josep Bosch. Enginyer tècnic municipal
Josep M. Ciurana. Regidor de Serveis
Eduard Daza. Arquitecte tècnic municipal
Antonio Fernández. Vigilant
Olga Gispert. Administrativa
Joan Guitard. Secretari
Meritxell Lecina. Treballadora social
Maria Josep López. ABS
Marga Montes. Responsable de compres
Tomàs Reiner. Regidor de Cultura
Joaquim Royo. Arquitecte municipal
Jordi Serra. Tècnic de medi ambient
Josep Serra. Interventor
Antonio Trincheria. Alcalde
Mar València. Promoció econòmica
Joaquim Vivancos. Enginyer

• Tècnics d’entitats, administracions i empreses entrevistats
-

-

Mònica Buscarons. Formació Ocupacional del Consell Comarcal de la Selva
Rosa Busquets. Consell Comarcal de la Selva. Àrea de Serveis Tècnics i
Medi Ambient
Jordi Carreras. Consell Comarcal de la Selva. Àrea de Serveis Tècnics i
Medi Ambient
Cesc Compte. Sorbus Serveis ambientals SC
Joan Font Garcia. Doctor del grup de Recerca de Flora i Vegetació del
Departament de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona.
Miguel García. Consell Comarcal de la Selva. Àrea de Serveis Tècnics i
Medi Ambient
Carolina Fontats. Tècnica d’ocupació
Marc Franch. Llicenciat en biologia
Lluís Motjé. Sorbus Serveis ambientals SC
Joaquim Pou-Rovira. Doctor en ciències biològiques
Lluïsa Ramírez. Consell Comarcal de la Selva. Cap d’àrea de promoció
econòmica
SOC Girona
Felip Toledo. Consell Comarcal de la Selva Àrea de Serveis Tècnics i Medi
Ambient

• Entitats, administracions i persones que han facilitat informació sol·licitada
-

-

-

Autocars Barrera
Autopistas, C.E.S.A.
Consell Català de la producció Agrària Ecològica
Consell Català de la producció Integrada
Consell Comarcal de la Selva
- Àrea de Serveis Tècnics i Medi Ambient
Alfons Delgado. Col·lectiu Bisaroca
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Departament d’Educació
Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Agència Catalana de l'Aigua
- Agència de Residus de Catalunya
- Centre de la Propietat Forestal
- Direcció General del Medi Natural
- Direcció General de Qualitat Ambiental
- Serveis Territorials a Girona
Departament de Treball i Indústria
- Serveis Territorials de Treball i Indústria
Departament d’Interior
- Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
- Servei Català de Trànsit
Departament de Sanitat
- Programa de Residus Sanitaris
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
- Direcció General de Ports i Transports
Direcció General de Carreteres
FECSA-ENDESA
Gas Natural
ICAEN
RENFE
Josep Roca. Representant del sector agrari
Servei Meteorològic de Catalunya
SOREA

• Entitats i persones que han participat en les sessions de debat
-

Jordi Adroher. Ciutadà
Marianela Arbonès. Casal de Jubilats
Olegario Asensio. Casal de Jubilats
Teresa Atset. Casal de Jubilats
Santi Calvet. AMPA i comissió festes
Jordi Carreras. Ciutadà
Jordi Comte. El Gínjol. Amics de l'esport
Francisco de Egea. Ciutadà
Martí Fors. Comissió festes
Núria Gil. Planacuma
Dario Gimenez. Ciutadà

-

Josep Gispert. Amics de l'Esport
Francesc Guinart. El Gínjol
Irene Jurado. Ciutadana
Josep M. Ruiz. Ciutadà
David Massagú. Ciutadà
Eva Molina. Ciutadana
Jordi Muntanyés. Casal de Jubilats. El Gínjol
Francisco Ortega. Casal de Jubilats
Joan Planas. As. 3a. Edat Maçanet
Benjamí Pons. President SHUM Maçanet
Beatriz Ramon. Ciutadà
Salvadora Roca. Agrupació Artesanal
Joaquim Roca. Ciutadà
Clara Romaguera. Ciutadana
Xavier Roure. Cooperativa lletera de la Selva
Joaquim Serra. Penya Barcelonista
Pere Tello. Ciutadà
Joan Tomàs. Club Tennis Maçanet
Pilar Valentí. Amics de l'Esport
Jordi Vergés. Club Ciclista Maçanet

AGENDES 21 LOCALS DE BRUNYOLA, MAÇANET DE
LA

SELVA,

RIUDARENES,

SANTA

COLOMA

DE

FARNERS, SILS, VIDRERES I VILOBÍ D’ONYAR
MAÇANET DE LA SELVA
ÍNDEX GENERAL

DOCUMENT I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
DOCUMENT II. DIAGNOSI ESTRATÈGICA
DOCUMENT III. PLA DE PARTICIPACIÓ I DE COMUNICACIÓ
DOCUMENT IV. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT I PLA
DE SEGUIMENT
DOCUMENT V. PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D’USOS DE SÒL NO
URBANITZABLE (PERUSNU)
DOCUMENT VI. ESTUDI DE CONNECTIVITAT SOCIAL, PAISATGÍSTICA I
ECOLÒGICA
DOCUMENT VII. DECLARACIÓ DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
DOCUMENT VIII. ANNEXOS

AGENDES 21 LOCALS DE BRUNYOLA, MAÇANET DE
LA

SELVA,

RIUDARENES,

SANTA

COLOMA

DE

FARNERS, SILS, VIDRERES I VILOBÍ D’ONYAR
MAÇANET DE LA SELVA
DOCUMENT IV. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA
SOSTENIBILITAT I PLA DE SEGUIMENT

ÍNDEX

1.

PRESENTACIÓ, 1

2.

AVALUACIÓ I PRIORITZACIÓ D’OBJECTIUS, 3
2.1

Definició d’objectius, 3

2.2

Avaluació i priorització d’objectius, 13

2.2.1

Introducció, 13

2.2.2

Criteris de priorització tècnica d’objectius, 13

3.

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT, 15
3.1

Objectius, 15

3.2

Estructura i continguts, 16

3.2.1

Estructura del Pla, 16

3.2.2

Característiques bàsiques de les accions, 17

3.2.3

Caracterització econòmica i responsabilitat d’execució de les accions, 21

3.3

Resum de Línies estratègiques, 25

3.4

Descripció de les accions, 33

3.5

Síntesi de la programació d’execució i inversions, 43

4.

PLA DE SEGUIMENT, 51
4.1

Presentació, 51

4.2

Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat, 52

4.2.1

Característiques, 52

4.2.2

Criteris de selecció, 52

4.2.3

Referències metodològiques, 52

4.2.4

Sistema d’indicadors proposat, 53

5.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA 21 LOCAL, 59
5.1

Introducció, 59

5.2

Estructuració municipal en el marc de l’Agenda 21 Local, 60

5.3

Programació, seguiment i actualització del Pla d’Acció Local, 67

5.3.1

Avaluació periòdica de la implantació del Pla, 67

5.3.2

Programació anual d’actuacions, 69

5.3.3

Actualització periòdica del Pla, 70

5.4

Participació i seguiment públic de la implantació de l’Agenda 21, 72

INFORMES
Informe 1 Descripció dels conceptes emprats en la caracterització d’accions, 19
Informe 2 Clau d’interpretació de codis i abreviatures d’entitats, 23
Informe 3 Llistat de línies estratègiques, 27
Informe 4 Resum de línies, 29
Informe 5 Número d’accions, segons línies i programes, 31
Informe 6 Estructura del Pla d’Acció Local, 35
Informe 7 Fitxes de les accions, 37
Informe 8 Accions de foment de la sostenibilitat comunes entre municipis, 39
Informe 9 Accions i criteris de sostenibilitat relacionats amb el PERUSNU, 41

Informe 10 Síntesi de costos totals estimats, 45
Informe 11 Calendari i priorització d’implantació del Pla d’Acció Local, 47
Informe 12 Síntesi del número d’accions i pressupost segons termini i prioritat, 49
Informe 13 Llistat d’indicadors, 55
Informe 14 Fitxes d’Indicadors, 57

1
PRESENTACIÓ

1. PRESENTACIÓ
A partir de la definició dels objectius estratègics i específics d’intervenció definits i
jerarquitzats en el Document II: Diagnosi Estratègica, el document que aquí es presenta
desenvolupa els objectius en forma de l’anomenat Pla d’Acció per a la Sostenibiltat
(PALS), que té com a fita fonamental avançar cap a un desenvolupament més sostenible
del municipi, i que constitueix un dels elements bàsics i articuladors del procés d’Agenda
21 Local del municipi.
Aquest document, té com a objectiu bàsic la descripció detallada dels continguts del Pla
d’Acció Local per a la Sostenibilitat, la presentació i descripció del Sistema d’Indicadors de
Sostenibilitat per dur a terme el seguiment del procés d’implantació, i l’orientació en
relació als mecanismes de gestió municipal i participació pública per potenciar el ple
desenvolupament del procés.
En aquest sentit els capítols considerats són:
PLANIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ D’OBJECTIUS (Capítol 2)
Conté els Arbres d’Objectius que constitueixen l’estructura de planificació
estratègica a partir de la qual es desenvolupa el Pla. S’integra en aquest mateix
capítol la justificació metodològica de l’assignació de prioritats.
PLA D’ACCIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT (Capítol 3)
Conté la caracterització i descripció detallada dels continguts del Pla d’Acció per a
la Sostenibilitat, amb l’exposició i explicació de les seves Línies Estratègiques,
Programes i Accions, i la seva justificació econòmica.
PLA DE SEGUIMENT (Capítol 4)
Conté la caracterització i descripció detallada del Sistema d’Indicadors de
Sostenibilitat dissenyat per al seguiment del procés d’Agenda 21 Local del municipi,
de forma que es pugui avaluar anualment el grau d’avançament en la implantació
del PALS i l’estat del municipi.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA 21 LOCAL (Capítol 5)
Inclou una proposta de mecanisme de gestió municipal per a la implantació i
seguiment del PALS, així com dels instruments de participació ciutadana per
implicar a la població i als agents socials i econòmics locals en l’execució i
dinamització del procés.

1. Presentació
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2
AVALUACIÓ I PRIORITZACIÓ D’OBJECTIUS

2. AVALUACIÓ I PRIORITZACIÓ D’OBJECTIUS
2.1

Definició d’objectius

L’estructura del Pla d’Acció resta definit directament a partir de la jerarquització en
forma d’arbres d’objectius.
En el seu conjunt, el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Maçanet de la Selva es
configura per 9 arbres d’objectius, associats a 9 objectius estratègics identificats per a
l’estratègia sostenibilista del municipi.
Aquests objectius es troben a la part superior de cadascun dels arbres i són els següents:
1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI
3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT
PRIVAT I AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA
4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR LA QUALITAT DE LES
AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT
5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ
6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB ESTALVI
ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES
7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL
8. AFAVORIR

LA

CREACIÓ

I

DIVERSIFICACIÓ

D’ACTIVITATS

ECONÒMIQUES

DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
9. MILLORAR

LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A les pàgines següents es mostren els arbres d’objectius associats dels quals es
desenvolupa el conjunt del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat.

2. Avaluació i priorització d’objectius
Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar. Minuartia. 2007
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1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT
I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI

1.1 Plantejar un desenvolupament
que minimitzi el consum del territori

1.2 Millorar les relacions entre
els diferents usos del territori

1.3 Millorar la qualitat de vida
en les urbanitzacions aïllades

1.4 Resoldre els dèficits actuals
del nucli urbà de Maçanet

1.1.1 Impulsar la revisió del POUM

1.2.1 Crear franges de transició entre
zones urbanitzades i sòl no urbanitzable,
que siguin de propietat pública, que facilitin
el control i manteniment d'aquests espais límit

1.3.1 Crear espais destinats a usos diversos en les
urbanitzacions Maçanet Residencial Park,
els Pantans de Montbarbat i Mas Altaba

1.4.1 Afavorir la creació d'habitatge protegit, amb les seves
diverses modalitats, evitant la seva concentració
en un únic sector

1.1.2 Impulsar la densificació dels sectors
de sòl urbanitzable fins a un mínim de que permeti
una adequada implantació de serveis i transport públic,
entre altres aspectes amb incidència ambiental

1.2.3 Sectoritzar les activitats industrials
del polígon Trety de cara a minimitzar
els impactes en l'entorn immediat

1.3.2 Millorar les condicions d'urbanització de l'espai públic,
arranjant els vials, desenvolupant els sectors destinats
a equipament i executant les zones verdes que pertoquin

1.4.2 Afavorir la consolidació de zones del nucli
amb presència d'edificis obsolets o espais sense edificar

1.1.3 Proposar la desclassificació de
sectors de sòl no construït
en la urbanització Maçanet residencial Park

1.2.4 Destinar l'equipament i la cessió de sòl d'aprofitament
privat del polígon de Trey a activitats que tinguin per objectiu
la preservació del medi ambient

1.3.3 Incrementar el control sobre aspectes privats que
condicionen la qualitat de l'espai públic, com ara les tanques
de les parcel·les a carrer i els moviments de terres
i els materials d'acabat dels edificis

1.4.3 Potenciar la implantació d'activitats comercials
en els sectors residencials de la perifèria

1.1.4 Ajustar al màxim la definició dels límits
de les urbanitzacions els Pantans de Montbarbat i
Mas Altaba

1.2.5 Regular que la implantació del polígon Trety es realitzi
amb criteris respectuosos amb el paisatge agrícola actual

1.3.4 Millorar les condicions de les connexions de les
urbanitzacions amb el nucli de Maçanet, mitjançant
carril bici o vials peatonals, i fer bon manteniment dels
vials pavimentats

1.4.4 Millorar la relació del nucli amb el seu entorn,
recuperant els camins existents o bé creant-ne d'alternatius,
tenint en compte el pas de noves infraestructures

1.1.5 Valorar la possibilitat de no desenvolupar
el sòl urbanitzable no delimitat del polígon
industrial Trety

1.2.6 Minimitzar la fragmentació del territori per la
construcció de nous eixos vials, aprofitant al màxim
els traçats existents i incorporant les mesures
correctores necessàries

1.4.5 Incorporar els espais fluvials que envolten el nucli
Com a part d'un sistema de zones lliures de domini públic,
que poden relacionar les zones verdes del poble
amb els espais agrícoles de l'entorn
1.4.6 Elaborar un pla d'actuacions per millorar
la configuració i gestió dels límits físics del nucli

ARBRE D’OBJECTIUS

1.5 Millorar el grau de protecció
de l'entorn natural

1.6 Millorar la protecció del patrimoni
històric, arquitectònic i natural

1.5.1 En sòl no urbanitzable, identificar els diferents sectors
que conformen la matriu territorial i establir una
normativa destinada a la protecció dels seus valors
ambientals

1.6.1 Ampliar l'inventari de patrimoni del municipi
per incloure-hi elements de totes les tipologies
(flora, geologia, fonts, obra civil, paisatge,...)

1.5.2 Identificar, delimitar i protegir els espais d'interès
ecològic ubicats en sòls urbanitzables o urbans,
incorporant les mesures necessàries de cara
a garantir-ne la preservació

1.6.2 Realitzar un Catàleg de protecció del patrimoni
que abordi totes les modalitats d'aquest presents
en el municipi

1.5.3 Realitzar cartes del paisatge local com
una eina més d'identificació i protecció d'aquest

1.6.3 Incloure l'entorn i el paisatge immediat,
ja sigui urbà o natural, com a part integrant
del valor de l'element arquitectònic a protegir

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

1.6.4 Afavorir la difusió social i el coneixement
del patrimoni del municipi

1.5.5 Consolidar la valoració de l'entorn natural
del municipi com un dels principal eixos
per a potenciar un turisme de qualitat

1.6.5 Incorporar els valors patrimonials del municipi
com un dels principal eixos per a potenciar
un turisme de qualitat
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2. CONSERVAR I POTENCIAR
ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI

2.1 Incrementar els nivells
de protecció dels elements
del patrimoni natural
i del paisatge

2.2 Recuperar les rieres,
torrents i altres hàbitats
aquàtics

2.3 Gestionar adequadament
el patrimoni natural

2.4 Preservar els espais
agropecuaris

2.1.1 Valorar la possibilitat d'ampliar el
PE de la Tordera per tal d'incloure-hi
l'estany de can Bancells

2.2.1 Redactar un pla de gestió i
recuperació dels cursos fluvials
i hàbitats aquàtics

2.3.1 Promoure la redacció de plans de gestió
forestal en finques privades

2.4.1 Impulsar iniciatives de custòdia
del territori

2.1.2 Ampliar el PE dels Turons de Maçanet
per incloure altres sectors del municipi
amb afloraments basàltics

2.2.2 Realitzar una campanya de
sensibilització ambiental sobre la
problemàtica de la introducció d'espècies
de fauna i flora en ambients humits

2.3.2 Reajustar els límits de les àrees de caça
i sol·licitar la declaració de zones de
seguretat d'acord amb l'existència de
Sòls urbans o zones amb elevat ús públic

2.4.2 Recuperar espais per a l'activitat
agrícola

2.1.3 Redactar i aprovar un Catàleg dels
elements d'interès natural del municipi
que tingui valor normatiu

2.3.3 Incrementar el control de
la circulació motoritzada al medi natural

2.3.4 Mantenir sense pavimentar els camins rurals
actualment de terra

ARBRE D’OBJECTIUS

2.5 Mantenir i millorar
els connectors

2.6 Conservar els elements
naturals integrats en
l'estructura urbana

2.7 Minimitzar els impactes
d'actuacions urbanístiques,
activitats i infraestructures

2.8 Divulgar els valors
naturals del municipi

2.5.1 Adoptar solucions per a minimitzar
l'efecte barrera de les infraestructures
que s'estan construint i les futures

2.6.1 Elaborar un protocol intern per
al manteniment del caràcter de riera
o torrent en la urbanització dels trams
fluvials que quedin inclosos en zones urbanes

2.7.1 Vetllar per l'aplicació de mesures de
restauració ambiental un cop
acabades les obres de la LAV

2.8.1 Integrar en la programació escolar
activitats d'educació i sensibilització
sobre els valors naturals del municipi

2.5.2 Preservar la funció de connexió
de la xarxa hidrogràfica, especialment
la Tordera, la riera de santa Coloma,
la Torderola i el rierot de Martorell

2.6.2 Tractar amb criteris de naturalitat
els espais arbrats que quedin inclosos
en la xarxa urbana

2.7.2 Vetllar per la restauració ambiental
de les activitats extractives,

2.8.2 Redactar un projecte de senyalització
de rutes a peu i bicicleta que permeti gaudir
de tots els valors naturals i culturals i
que integri les diferents rutes ja existents

2.6.3 Analitzar els efectes sobre el sistema
hidrològic de les urbanitzacions situades
a les capçaleres de rieres i torrents i
corregir possibles efectes negatius

2.7.3 Incorporar al Pla Parcial d'ampliació del polígon
industrial Trety les mesures necessàries per minimitzar
l'afectació sobre el sistema hidrològic (riera de can Vila,
Torderola i Estany de Sils), el medi natural i el paisatge

2.8.3 Redactar un pla de divulgació dels valors
naturals que inclogui els aspectes
claus del municipi

2. Avaluació i priorització d’objectius
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3. MILLORAR EL TRANSPORT
PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA
DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR
ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

ARBRE D’OBJECTIUS

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat
sostenible en el planejament urbanístic

3.3 Potenciar el transport públic

3.4 Ordenar la circulació
i l'aparcament dels vehicles

3.5 Fomentar els hàbits
de mobilitat sostenible

3.1.1 Incorporar en el planejament urbanístic un tractament
jerarquitzat de la xarxa viària afavorint la creació d'eixos
cívics amb prioritat per vianants i bicicletes que vertebrin el
municipi conjuntament amb sectors amb prioritat invertida

3.2.1 Ampliar l'actual sector de prioritat per a
vianants duent a terme una gestió més acurada
de la circulació i l'estacionament
i implementar una xarxa d'eixos cívics

3.3.1 Implementar les millores previstes
en l'oferta de transport públic urbà

3.4.1 Homogeneïtzar, ordenar i completar
els elements reductors de velocitat

3.5.1 Reduir l'accidentalitat mitjançant la millora
de la senyalització i la implantació de les diverses
mesures de reducció de la velocitat

3.1.2 Incloure determinacions en
el planejament urbanístic per tal que es
fixin estàndars elevats d'aparcaments en les
noves edificacions

3.2.2 Executar les diferents fases
del pla d'actuació del Pla d'Accessibilitat

3.3.2 Millorar la connexió en autobús amb l'estació
de RENFE a Sils, en el marc de les millores
introduïdes per l'Autoritat Territorial de Mobilitat
de l'Àrea de Girona

3.4.2 Pacificar la travessera de la C-35,
tot millorant-ne la permeabilitat i les interseccions

3.5.2 Realitzar campanyes d'educació sobre
mobilitat sostenible a l'escola

3.1.3 Aprofitar els Estudis de Mobilitat Generada
associats al planejament per compensar dèficits
actuals i donar continuïtat a les estratègies
efectuades sobre el sòl urbà

3.2.3 Dissenyar i executar una xarxa d'itineraris
per a bicicleta dins el nucli urbà i entre els diferents
sectors d'urbanització així com en relació
amb el medi natural

3.3.3 Millorar la informació sobre l'oferta
de transport col·lectiu al municipi

3.4.3 Millorar la senyalització orientativa
en la xarxa viària, en la xarxa de camins
i en els polígons industrials

3.3.4 Millorar la qualitat de les parades
del transport públic

3.4.4 Potenciar la utilització dels aparcaments
fora calçada situats al costat del CAP i el Pavelló

3.1.4 Valorar la idoneïtat del traçat previst per
a la variant de la C-35

6

3.2 Afavorir els desplaçaments
a peu i en bicicleta
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4 MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA
I MANTENIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES
DE SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT

ARBRE D’OBJECTIUS

4.1 Incrementar el control del consum d'aigua

4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua

4.3 Mantenir i millorar la qualitat
de les aigües subterrànies

4.4 Necessitat d'ampliar l'EDAR per
augmentar la seva capacitat de tractament

4.1.1 Fer el seguiment i avisar
als grans consumidors d'aigua de xarxa

4.2.1 Mantenir i actualitzar l'ordenança
sobre gestió i estalvi de l'aigua

4.3.1 Elaborar un Pla Director de la Xarxa de
Clavegueram que permeti la planificació
i gestió de la xarxa.

4.4.1 Elaborar un projecte d'ampliació de l'EDAR
per aconseguir el correcte tractament de les aigües

4.1.2 Fer seguiment dels consums
de les dependències municipals

4.2.2 Fer les gestions necessàries per garantir
l'aprofitament d'aigua de l'EDAR.

4.3.2 Elaborar un Pla Director de l'aigua
d'abastamnet que permeti la planificació i gestió
de la xarxa

4.4.2 Aprovar el projecte i construir les
depuradores per Montbarbat i Mas Altaba

4.1.3 Mantenir i avaluar el pla de millora
de rendiment de la xarxa
de distribució d'aigua

4.2.3 Implantar un sistema tarifari que potenciï l'estalvi

4.1.4 Recollir dades dels aqüífers periòdicament
fent un seguiment dels nivells piezomètrics dels punts
de captació de l'aigua de xarxa

2. Avaluació i priorització d’objectius
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5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS
I MILLORAR-NE LA GESTIÓ

5.1 Augmentar la implicació dels diferents
sectors en la minimització de residus

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels
diferents sectors d'activitat en la correcta
gestió dels residus

5.1.1 Desenvolupar campanyes periòdiques
encaminades a promoure la reducció
dels residus generats

5.2.1 Incentivar la participació de la ciutadania
en la recollida selectiva i en l'ús de la
deixalleria

5.1.2 Fomentar el compostatge casolà com a eina
per augmentar la valorització i simplificar la
gestió de residus

5.2.2 Fomentar que les activitats industrials
assumeixin la gestió dels residus
industrials assimilables

ARBRE D’OBJECTIUS

5.2.3 Elaborar una ordenança per a la regulació
de la gestió dels residus al municipi

5.2.4 Millorar la gestió dels residus municipals
a través de la sistematització dels processos

5.2.5 Cartografiar la ubicació dels contenidors
de recollida de residus municipals

5.2.6 Fer un estudi econòmic del servei de
recollida i gestió dels residus municipals
i de la neteja viària
8
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6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS
D'EFECTE HIVERNACLE AMB ESTALVI
ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES (ER)

6.1 Implantar un sistema de gestió, control i
ús dels equipaments municipals
energèticament eficient

6.3 Reduir el consum energètic i implantar
energies renovables en els edificis públics

6.4 Reduir el consum energètic dels
sectors de transport, activitats
i domèstic

6.5 Fomentar la producció municipal
o comarcal d'Energies Renovables

6.1.1 Definir un responsable municipal de control
de consums de l'enllumenat i els edificis públics

6.2.1 Implantar el pla i complir la Normativa
de Contaminació Lluminosa abans del
31 de Desembre del 2009, segons el plec vigent
de manteniment

6.3.1 Implantar en els nous plecs de condicions
la instal·lació obligatòria de sistemes de telecontrol i
gestió eficient de l'energia en els sistemes
de il·luminació

6.4.1 Integrar criteris d'estalvi energètic
en els plans de mobilitat

6.5.1 Promoure un estudi comarcal de la
disponibilitat de recursos d'ER, i de les alternatives
d'aprofitament local

6.1.2 Implantar un sistema informàtic de control
de consums d'energia de les dependències
i enllumenat públic

6.2.2 Integrar els criteris de la llei 6/2001
en tots els nous projectes d'enllumenat

6.3.2 Realitzar auditories energètiques dels edificis
de major consum, per establir un pla de millores
i reducció del consum

6.4.2 Fomentar la creació d'un sistema de compartir
cotxe en desplaçaments laborals dels habitants
del municipi

6.5.2 Promoure un estudi de limitants i potencialitats
socio-econòmiques a nivell comarcal per la creació
d'empreses locals o comarcals de producció d'ER

6.3.3 Realitzar una instal·lació solar fotovoltaica amb
connexió a xarxa i instal·lar energia solar tèrmica
en les instal·lacions esportives

6.4.3 Informar a les diferents empreses del municipi
de subvencions, ajuts i crèdits existents per
a l'estalvi energètic i la implantació d'energies
renovables

6.1.3 Definir uns protocols de gestió i
manteniment dels equipaments perquè
sigui energèticament eficient

ARBRE D’OBJECTIUS

6.2 Reduir el consum energètic i
la contaminació lluminosa de
l'enllumenat públic

6.1.4 Realitzar sessions formatives en bones
pràctiques energètiques als responsables de
manteniment i al personal municipal
que treballa en els edificis municipals

6.4.4 Promoure reduccions de l'IBI o incentius
a la implantació d'instal·lacions solars tèrmiques
o fotovoltaiques en habitatges existents

6.4.5 Informar als habitants dels ajuts i subvencions
en ER i dels plans "renove" d'electrodomèstics
i sistemes de climatització

2. Avaluació i priorització d’objectius
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7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ
AMBIENTAL MUNICIPAL

7.1 Incrementar els instruments normatius
i de planificació

ARBRE D’OBJECTIUS

7.1.1 Aprovar una ordenança actualitzada
i el mapa de capacitat acústica

10

7.2 Augmentar els recursos per
a un millor control ambiental

7.3 Controlar les activitats i usos
amb incidència ambiental

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21
com a instrument de programació
de la gestió municipal

7.2.1 Dissenyar una base de dades i un
procediment que permeti efectuar un millor
seguiment de les incidències

7.3.1 Agilitzar la regularització de les activitats
econòmiques del municipi

7.4.1 Constituir i dinamitzar una comissió
tècnico-política de seguiment
de l’Agenda Local 21

7.2.2 Incrementar els recursos humans per
efectuar un millor control i gestió del soroll

7.3.2 Vetllar perquè s'incorporin les mesures
necessàries per minimitzar l'afectació que pot tenir
sobre el torrent de les Monges i l'Estany de
Sils el polígon industrial Puigtió

7.4.2 Establir i implantar un procediment per
vincular anualment el Pla d’Acció Ambiental
i el pressupost municipal

7.3.3 Analitzar el risc d'increment de soroll si es
produeix la futura ampliació del polígon
industrial Trety

7.4.3 Establir i implantar un procediment i els
corresponents recursos tècnics per
avaluar anualment la implantació del
Pla d’Acció Ambiental

7.3.4 Portar a terme campanyes específiques
de control de les emissions de soroll
per les motocicletes i ciclomotors

7.4.4 Crear la figura d’un gestor i dinamitzador del
procés d’Agenda Local 21 i la integració de
criteris de sostenibilitat a l’administració local

7.3.5 Sol·licitar a les administracions competents
que es millori el coneixement de la
qualitat atmosfèrica al municipi

7.4.5 Proporcionar formació a l'equip tècnic
existent per al desenvolupament d'accions en pro
de la sostenibilitat amb l'objectiu de transmetre
aquests coneixements a les diferents entitats municipals
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8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ
D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES DISMINUINT
LA SEVA INCIDÈNCIA AMBIENTAL

ARBRE D’OBJECTIUS

8.1 Impulsar una activitat industrial
d'alt valor afegit

8.2. Fomentar una activitat comercial
basada en el comerç tradicional

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic
sostenible basat en la recuperació i
conservació del paisatge maçanetenc

8.4. Manteniment i reforçament
del sector agrari

8.5. Diversificar el món laboral

8.1.1. Proporcionar assessorament tècnic
per a la introducció de criteris de qualitat
ambiental a les activitats econòmiques

8.2.1. Potenciar i fomentar la marca
comercial proposada per la
Unió de Comerciants del municipi

8.3.1. Definir l'oferta turística incorporant
tots els recursos del territori

8.4.1. Facilitar cursos periòdics als
agricultors sobre bones pràctiques
ambientals

8.5.1. Identificar i avaluar necessitats
en el municipi quan a nous jaciments
d'ocupació

8.1.2. Crear mesures d'incentiu per
fomentar la implantació d'activitats
més netes i generadores
d'alt valor afegit

8.2.2. Incentivar la modernització dels
comerços seguint les noves tendències
del mercat

8.3.2. Crear productes turístics que
fomentin l'activitat econòmica, la creació
de llocs de treball i un creixement
sostenible del sector

8.4.2. Aprofitar els avantatges
mediambientals lligats a l'activitat
agrícola per incorporar-los a la imatge
turística del municipi

8.5.2. Promoure i donar suport a projectes
relacionats amb els nous jaciments
d'ocupació

8.1.3. Fomentar la programació de cursos
gratuïts per part de les empreses
als treballadors, per tal d'afavorir
l'especialització dels mateixos

8.3.3. Incentivar la creació d'oferta
turística complementària: i millora
de l'actual allotjament i restauració

8.4.3. Potenciar el desenvolupament
turístic dins el sector agrícola tradicional
(agroturisme) com a complement
econòmic a l'activitat agrícola.

8.5.3. Adaptar la formació ocupacional
a les necessitats del mercat laboral per tal
d'aconseguir més personal qualificat
per a la indústria del municipi

8.1.4. Limitar la instal·lació d'empreses
del sector logístic que no fomentin
l'ocupació de treballadors

8.3.4. Facilitar la rehabilitació de
masies com a establiments de
turisme rural

8.5.4. Incentivar les indústries que
afavoreixin l'entrada de la població
femenina en el sector industrial
disminuint així l'elevat atur femení actual

8.1.5. Crear un centre d'iniciatives
de suport a emprenedors
vinculat al viver d'empreses

8.3.5. Crear una oficina de turisme i
de documentació turística al municipi

8.5.5. Crear cicles de formació continuada
a destinats a col·lectius de difícil
inserció que cobreixin les
seves necessitats

8.1.6. Crear un viver d'empreses al
polígon industrial Trety per afavorir
la implantació de PIMEs

8.3.6. Potenciar la millora de la qualitat del
servei i del producte donats per
l'oferta turística complementària
existent al municipi

8.5.6. Incentivar la creació de cooperatives
de treball amb col·lectius
socialment desafavorits.

8.1.7. Incentivar la comunicació entre
la indústria i el municipi

8.1.8. Fomentar la implantació d'un centre
tecnològic de suport a les empreses

8.1.9. Fomentar l'elaboració de programes
de Responsabilitat Social Corporativa
a les Empreses

2. Avaluació i priorització d’objectius
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9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA
I PROMOURE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL
I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

9.1. Fomentar una nova política
d'habitatge

9.3. Afavorir i facilitar la integració
dels immigrants

9.4. Facilitar la informació i
l'educació ambiental

9.1.1. Crear una línia d'ajuts per a la rehabilitació
i utilització d'habitatges no ocupats

9.2.1. Analitzar l'adequació d'equipaments i serveis
municipals amb criteris d'equilibri per a tot
el nucli i en funció de la projecció futura
de la població

9.3.1. Fomentar la participació dels immigrants en la
vida associativa i cultural del municipi

9.4.1. Facilitar l'accés a la informació
ambiental de tots els ciutadans

9.1.2. Facilitar el desenvolupament del mercat de
l'habitatge de lloguer mitjançant la creació
d'una borsa municipal del mateix

9.2.2. Continuar amb la dotació de Cicles
Formatius que mantinguin relació amb
les activitats realitzades a l’entorn

9.3.2. Crear cursos i tallers per facilitar la immersió
dels immigrants en la cultura del territori

9.4.2. Divulgar bones pràctiques perquè
les diferents entitats i empreses privades
del municipi hi puguin accedir

9.2.3. Pressionar per a la implantació d'un servei
mèdic d'atenció continuada

9.3.3. Crear un servei d'acollida
per als nouvinguts al municipi

9.4.3. Realitzar activitats divulgatives dels objectius
i accions incloses en l'Agenda 21

9.5. Fomentar el teixit associatiu,
la participació ciutadana i la seva
implicació en la gestió ambiental

ARBRE D’OBJECTIUS

9.2. Dotar la ciutat de serveis suficients
i de qualitat per garantir el bon
nivell de vida dels vilatans

9.6. Garantir la seguretat ciutadana
al municipi

9.5.1. Crear Fòrums de debat temàtics periòdics per
copsar l'opinió de les diferents entitats

9.6.1. Realitzar un estudi concret sobre delinqüència i
seguretat ciutadana per tal d'identificar necessitats
i problemàtiques concretes

9.5.2. Crear una bústia de suggeriments que canalitzi
les principals inquietuds de la població

9.6.2. Dissenyar i implantar un programa d'atenció i
prevenció de les problemàtiques i necessitats
en seguretat ciutadana detectats

9.5.3. Donar suport tècnic a associacions i/o
col·lectius que vulguin iniciar experiències o
accions en pro de la sostenibilitat

12
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2.2

Avaluació i priorització d’objectius

2.2.1 Introducció
Una vegada definits el conjunt d’objectius del Pla i propostes d’actuació, es procedeix a
continuació a justificar l’anàlisi i avaluació del seu nivell de prioritat.
La definició de prioritats s’ha realitzat a partir de la obtinguda en les sessions de
participació organitzades en el marc de l’elaboració de l’Agenda 21, ponderada amb una
perspectiva tècnica a partir dels criteris que es defineixen en l’apartat següent.

2.2.2 Criteris de priorització tècnica d’objectius
S’estableixen les dues següents categories de criteris:
a) Criteris de priorització de Sostenibilitat
Són criteris associats a l’esperit de l’Agenda Local 21, i per tant que analitzen la incidència
sobre la integritat de l’ecosistema, el progrés econòmic i l’equitat social. Aquests són:

IMA

és la Incidència de l’objectiu sobre el Medi Ambient (0-3)

IS

és la Incidència Social de l’objectiu (0-3)

IE

és la Incidència sobre l’Economia (0-3)

En tots tres casos es valora tant la intensitat i eficàcia de l’objectiu, com la qualitat de
sectors o àmbits temàtics sobre els que incideix.

b) Criteris de priorització de Risc i Legalitat:
RA

és el Risc Ambiental i per a la salut que implica la no execució d’un objectiu (0-3)

CL

és el grau de Compliment Legal que implicarà l’execució d’aquest objectiu (0-1)

2. Avaluació i priorització d’objectius
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c) Valoració de prioritats:
Una vegada avaluat cada objectiu sota cadascun dels criteris previs, la definició de
prioritat respondria a la següent sistemàtica:

Nivell de Prioritat
Alta

14

Condicions
-

Si IMA o IS o IE = 3

-

Si RA = 3 o CL = 1

-

Si (IMA + IS + IE + RA ) / 7

Mitja

Si 3 <(IMA + IS + IE + RA ) < 7

Baixa

-

Si (IMA + IS + IE + RA ) ≤ 3
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PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

3. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
3.1

Objectius

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

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los.

•

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en que els recursos
renovables sostenibles els substitueixen.

•

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl per
absorbir-los i processar-los.

•

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

•

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la població.

•

Participació de la ciutadania i sectors locals en el desenvolupament sostenible local.

•

Progrés econòmic local.

El creuament d’aquests principis generals de sostenibilitat amb els aspectes recollits a la
Diagnosi Estratègica ha portat a definir els arbres d’objectius d’actuació, presentats en
l’apartat anterior. A partir d’aquests objectius i la seva jerarquització es defineixen els
objectius estratègics del Pla definits com a Línies Estratègiques, i que constitueixen els
eixos estructuradors del Pla d’Acció Local.
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3.2

Estructura i continguts

3.2.1 Estructura del Pla
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat s’estructura a partir de la definició de Línies
estratègiques que constitueixen els objectius estratègics als que pretén donar resposta el
Pla. El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Maçanet de la Selva es configura per 9
línies estratègiques.
Cada línia estratègica conté objectius específics, enunciats en forma de Programes
d’actuació. Aquests programes es concreten en un seguit d’accions, les quals es troben
definides segons els objectius generals i específics als que responen (línia i programa),
descripció, entitats implicades, costos econòmics i de personal, fonts de finançament i
nivell de prioritat assignat (veure Figura 3.1).
El Pla d'Acció Local proposat consta de 9 línies, 45 programes i 159 accions, constituint el
document de base del procés d’Agenda 21.

Línies estratègiques (9)
Objectius fonamentals
Programes d’actuació (45)
Objectius específics
Accions

(159)

Actuacions o projectes concrets
- Títol

- Cost

- Descripció

- Entitats implicades

- Termini d’execució

- Finançament

- Periodicitat

- Indicadors

- Prioritat
Figura 3.1. Estructura del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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3.2.2 Característiques bàsiques de les accions
Les accions constitueixen la unitat bàsica amb la que s’estructura i defineix el Pla d’Acció
Local, disposant cadascuna d’elles d’una caracterització segons es mostra a les següents
pàgines.
El concepte d’actuació considerat per al disseny del Pla d’Acció Local s’entén en un sentit
ampli, incloent així accions de naturalesa molt diferent i que es podrien classificar de la
següent forma:
-

Estudis tècnics

-

Projectes executius

-

Execució d’obres

-

Plans urbanístics i sectorials

-

Programes de vigilància i control

-

Projectes i campanyes d’implicació d’agents econòmics i socials

-

Posada en marxa de nous serveis

-

Accions jurídiques i organitzatives

-

Altres

Les accions que conté el Pla d’Acció Local mostren la següent distribució tipològica.
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DISTRIBUCIÓ D'ACCIONS SEGONS TIPOLOGIA

Accions jurídiques i
organitzatives

Estudis tècnics

Altres

13%

18%

8%

Posada en marxa de

Projectes Executius

nous serveis

6%

5%
Execució d'obres
6%
Plans urbanístics i

Projectes i
campanyes
d'implicació
d'agents econòmics

Programes de

sectorials

vigilància i control

12%

9%

i socials
23%

Figura 3.2. Distribució d’accions del Pla d’Acció Local segons tipologia
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DESCRIPCIÓ DELS CONCEPTES EMPRATS PER A LA
CARACTERITZACIÓ DE LES ACCIONS
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

Codi

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

Acció

Títol de l'acció

Línia

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

Programa

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

Acció comuna

Acció compartida amb altres PALS de la plana de la Selva

POUM

Acció vinculada al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

PERUSNU

Acció vinculada al Pla Especial de Regulació dels Usos en el Sòl No
Urbanitzable

Descripció

Definició i caracterització bàsica de l'acció

Termini
d'execució/implantació

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

Curt

Indica que el termini d'execució/implantació és curt (2007-2008)

Mitjà

Indica que el termini d'execució/implantació és mitjà (2009-2011)

Llarg

Indica que el termini d'execució/implantació és llarg (2012-2016)

Periodicitat

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

Prioritat

Prioritat de l'acció (Alta, Mitjana, Baixa)

Responsabilitat de
seguiment i/o execució

Entitat Responsable de/ Entitat implicades en l'execució o implantació de
l'acció

Directament executable per
l'ajuntament

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

Tipus d'acció

Estableix la tipologia de l'acció segons les categories: estudis tècnics,
projectes executius, execució d'obra, plans urbanístics i sectorials,
programes de vigilància i control, projectes i campanyes d'implicació,
d'agents econòmics i socials, posada en marxa de nous serveis, accions
jurídiques i organitzatives, i altres

Cost total estimat (Euros)

Cost total estimat, necessari per executar o implantar l'acció, considerant
la suma de la inversió i despesa inicial, i el cost de manteniment anual
multiplicat pel nombre d'anys d'implantació de l'acció. Expressat en Euros

Finançament

Entitats implicades o que poden estar implicades en el finançament
econòmic de l'acció i en determinats casos, percentatge proposat
d'aportació respecte el cost total estimat de l'acció

Indicadors

Indicador o Indicadors del Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat, del Pla
de Seguiment, relacionats d'una manera directa o indirecta amb l'acció
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3.2.3 Caracterització econòmica i responsabilitat d’execució de les accions
Cadascuna de les accions considerades al Pla d’Acció Local disposa d’una estimació del seu
cost. Per a la caracterització econòmica de cada acció s’han considerat els costos associats
de Despesa, Inversió, Cost Anual o de Manteniment (per accions d’execució continuada o
periòdica), i l’elaboració d’observacions en relació als criteris o conceptes considerats per
a la seva estimació.
Considerant que el Pla d’Acció constituirà una eina gestionada des de l’ajuntament, s’han
assignats costos a aquelles accions en les que l’ajuntament participa parcial o totalment
en el seu finançament. En aquest sentit, per aquelles accions associades a competències
exclusives d’administracions supramunicipals s’ha considerat solament els costos vinculats
a la sol·licitud o gestió per part de l’ajuntament de la intervenció efectiva de
l’administració en qüestió.
Degut a l’heterogeneïtat tipològica i temàtica de les accions plantejades, el tipus
d’assignació de costos també és divers donant-se les següents casos específics:

•

Accions que el cost no inclou les hores necessàries a càrrec de tècnics municipals

Accions que a part del cost imputat per realitzar l’acció cal tenir en compte el cost que
suposarà la dedicació de recursos humans ja existents en l’ajuntament. Aquest cost
organitzatiu queda inclòs dins la despesa de gestió municipal.
Exemple: Impulsar la revisió del POUM

•

Accions amb cost pendent de valorar

Accions que per la seva dimensió requereixen d’un projecte tècnic o d’un estudi econòmic
específic que valorin el cost econòmic de l’acció.
Exemple: Executar les diferents fases del pla d'actuació del Pla d'Accessibilitat

•

Accions sense cost

Accions que per les seves característiques no suposen cap cost econòmic o aquest no és
significatiu.
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Exemple: Sol·licitar a les administracions competents que es millori el coneixement de la
qualitat atmosfèrica al municipi

•

Accions amb cost amortitzable

Accions que tot i tenir un cost aquest s’amortitzarà en un període de temps.
Exemple: Implantar un sistema informàtic de control de consums d'energia de les
dependències i enllumenat públic

Malgrat que el Pla d’Acció Local pugui ser gestionat i dinamitzat des de l’ajuntament bona
part de les accions considerades requereixen de la participació d’altres administracions,
empreses locals, entitats o la població en general.
En aquest sentit, cadascuna de les accions té assignades tot un conjunt d’entitats
implicades en el desenvolupament de l’acció, de les quals es fa un llistat a les pàgines
posteriors amb les abreviatures corresponents utilitzades.
De forma complementària a l’assignació d’entitats implicades en l’execució, cadascuna de
les accions disposa de tot un conjunt d’entitats vinculades al seu finançament.
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CLAU D'INTERPRETACIÓ DE CODIS I ABREVIATURES
D'ENTITATS DE MAÇANET DE LA SELVA
CODI

ABREVIATURA

ENTITAT

ACA

ACA

Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Medi
Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya

ADF

ADF

Agrupació de Defensa Forestal

ADIF

ADIF

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

ADV

ADV

Agrupació de Defensa dels Vegetals

AEL

Agents econòmics

Agents econòmics locals

Altres ajuntaments

Altres ajuntaments

Altres Ajuntaments

AMA

AMA

Ajuntament de Maçanet de la Selva

AMA(BS)

AMA(BS)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Benestar Social

AMA(COM-TUR)

AMA(COM-TUR)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Comerç i Turisme

AMA(CUL)

AMA(CUL)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Cultura

AMA(ED)

AMA(ED)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Educació

AMA(ESP-JOV)

AMA(ESP-JOV)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Esport i Joventut

AMA(FES)

AMA(FES)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Festes

AMA(HI)

AMA(HI)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Hisenda

AMA(MA)

AMA(MA)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Medi Ambient

AMA(OBR-SERV)

AMA(OBR-SERV)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Obres Públiques i
Serveis

AMA(PROM)

AMA(PROM)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Promoció Econòmica

AMA(SAN)

AMA(SAN)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Sanitat

AMA(URB)

AMA(URB)

Ajuntament de Maçanet de la Selva, Urbanisme

ARC

Agència de Residus
de Catalunya

Agència de Residus de Catalunya. Departament de Medi
Ambient i Habitatge

ASEL

ASEL

Agents socials i econòmics locals

ATMAG

Aut. Terr. Mobilitat
Àrea Girona

Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Girona

CAR

Cos Agents Rurals

Cos Agents Rurals

CCLS

Consell Comarcal

Consell Comarcal de la Selva

CCPAE

CCPAE

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
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CLAU D'INTERPRETACIÓ DE CODIS I ABREVIATURES
D'ENTITATS DE MAÇANET DE LA SELVA
CODI

ABREVIATURA

ENTITAT

CCPI

CCPI

Consell Català de la Producció Integrada

CEMA(DMA)

CEMA(DMA)

Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient. Departament
de Medi Ambient i Habitatge

Centres educatius

Centres educatius

Centres Educatius

CIDEM(DICT)

CIDEM(DICT)

Centre d'Investigació i Desenvolupament Empresarial.
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

CIUT

Ciutadania

Ciutadania

Comp.
Subministradores

Comp.
Subministradores

Companyies subministradores

Concessionària
deixalleria

Concessionària
deixalleria

Concessionària deixalleria

Concessionària RS

Concessionària RS

Concessionària recollida selectiva

Concessionària RSU

Concessionària RSU

Concessionària recollida de residus sòlids urbans

Concessionària TP

Concessionària TP

Concessionària Transport Públic

CPF

CPF

Centre de la Propietat Forestal

DAR

DAR

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Generalitat de Catalunya

DBS

Dept. B. Social i
Família

Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de
Catalunya

DC

Dept. Cultura

Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

DE

Dept. Educació

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

DG

Dept. Governació i
Adm.

Departament de Governació i Administracions públiques.
Generalitat de Catalunya

DGC

D.G. Carreteres

Direcció General de Carreteres. Departament de Política
Territorial i Obres Públiques

DGP

D.G. Policia

Direcció General de Policia. Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació

DGPAS

DGPAS

Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

DGPN

DGPN

Direcció General del Medi Natural. Departament de Medi
Ambient i Habitatge

DGQA

DGQA

Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de
Medi Ambient i Habitatge

DGU

D.G. Urbanisme

Direcció General d'Urbanisme. Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
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CLAU D'INTERPRETACIÓ DE CODIS I ABREVIATURES
D'ENTITATS DE MAÇANET DE LA SELVA
CODI

ABREVIATURA

ENTITAT

DGXI (UE)

DGXI (UE)

Direcció General XI. Medi Ambient. Unió Europea

DGXVII (UE)

DGXVII (UE)

Direcció General XVII. Energia. Unió Europea

DI

Dept. Interior

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació. Generalitat de Catalunya

DICT

Dept. Innovació Univ. i
Empresa

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
Generalitat de Catalunya

DIGI

Diputació de Girona

Diputació de Girona

DMAH

Dept. Medi Ambient i
Habitatge

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de
Catalunya

DPTOP

DPTOP

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Generalitat de Catalunya

DS

Dept. Salut

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

DT

Dept. Treball

Departament de Treball. Generalitat de Catalunya

EMYS

Fundació Emys

Fundació Emys

Entitats esportives

Entitats esportives

Entitats esportives

FECSA-ENDESA

FECSA-ENDESA

FECSA-ENDESA

Fomento

Ministerio de Fomento

Ministerio de Fomento

GISA

GISA

Gestió d'Infraestructures, SA. Departament de Política
Territorial. Obres Públiques

ICAEN

ICAEN

Institut Català de l'Energia. Departament d'Economia i
Finances

IDAE

IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

IDESCAT

IDESCAT

Institut d'Estadística de Catalunya. Departament
d'Economia i Finances

INST

Instal·ladors locals

Instal·ladors locals

IRTA

IRTA

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

LGAI

LGAI

Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

MIMAM

Ministerio de Medio
Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente

Mossos d'Esquadra

Mossos d'Esquadra

Mossos d'Esquadra. Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

PIPTIÓ

PIPTIÓ

Companyia d'aigües Polígon industrial Puigtió
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CLAU D'INTERPRETACIÓ DE CODIS I ABREVIATURES
D'ENTITATS DE MAÇANET DE LA SELVA
CODI

ABREVIATURA

ENTITAT

Promotors

Contractistes i
promotors

Contractistes i promotors urbanístics

Propietaris

Propietaris particulars

Propietaris d'habitatges i particulars

Rec Madral

Rec Madral

Companyia d'aigües Rec Madral

RENFE

RENFE

RENFE

S.G. Esport

Secretaria General
Esport

Secretaria General de l'Esport. Departament de la
Vicepresidència

SC

Societat de caçadors

Societat de Caçadors

SCEA

SCEA

Societat Catalana d'Educació Ambiental

SCT

Servei Català Trànsit

Servei Català del Trànsit. Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació

Sector Agrícola

Sector agrícola

Sector Agrícola

Sector Comercial

Sector comercial

Sector Comercial

Sector Construcció

Sector construcció

Sector de la Construcció

Sector Forestal

Sector forestal

Sector Forestal

Sector Industrial

Sector industrial

Sector Industrial

Sector Ramader

Sector ramader

Sector Ramader

SGF

SGF

Servei de Gestió Forestal. Departament de Medi Ambient
i Habitatge

SLC

Subministradors locals Subministradors locals de combustibles
de combustibles

SOREA

SOREA

Companyia d'aigües Maçanet nucli urbà

UdG

UdG

Universitat de Girona

UE

UE

Unió Europea

XCT

Xarxa Custòdia
Territori

Xarxa de Custòdia del Territori
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3.3

Resum de Línies estratègiques

Es disposa a les pàgines següents un conjunt d’informes que mostren de forma resumida els
continguts del Pla:

• LLISTAT DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES
• RESUM DE LÍNIES
• NOMBRE D’ACCIONS, SEGONS LÍNIES I PROGRAMES
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI
3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I
AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA
4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE
SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT
5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ
6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I
ENERGIES RENOVABLES
7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL
8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA
INCIDÈNCIA AMBIENTAL
9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
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1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
Maçanet es troba en la segona línia de costa, en la confluència d’un important eix de comunicació mar-interior i est-oest. El
seu territori es caracteritza per ser un espai de transició entre els contraforts meridionals del Montseny i la serralada Litoral;
conservant un paisatge amb força relleu, molt forestal, i una petita zona de plana al nord, on es troben els conreus i el nucli
històric. Tot i que algunes zones d’aquest entorn natural estan protegides pel PEIN, com els Turons de Maçanet i la riera de
Santa Coloma, la continuïtat i la qualitat ambiental del municipi es veu força compromesa pel pas d’importants infraestructures
i la implantació de diversos assentaments urbans, tant en la seva franja central com en els turons que emmarquen la plana. En
aquest sentit, a causa de la bona comunicació del municipi i la seva posició entre els àmbits gironí i barceloní, Maçanet ha
sofert en pocs anys un important increment de la població, arribant a l’horitzó que preveia el seu Pla General vigent, tot i que
encara manquen per consolidar alguns sectors del sòl urbanitzable previst, entre els que destaca una important superfície de
sòl industrial. Cal observar que el municipi presenta un dèficit general en serveis i infraestructures, amb previsions de sòl
urbanitzable en baixa densitat, i amb manca d’una figura complerta de protecció del seu patrimoni natural i cultural.
Es proposa una línia d’accions destinades a harmonitzar el desenvolupament del municipi de forma més compatible amb la
protecció i potenciació dels seus valors ambientals. Aquesta línia s’estructura en 6 programes, que volen incidir en aspectes
tant de planejament, com de regulació dels usos que incideixen en la qualitat del territori, com de protecció del patrimoni. En
aquest sentit, es recull la voluntat del municipi d’impulsar els valors del paisatge i del patrimoni com a eix central d’una oferta
turística de qualitat. Els 6 programes consten en total de 30 accions que abasten tant l’escala municipal com la dels nuclis
urbans.
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1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI

1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del territori
1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori
1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades
1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet
1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural
1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural
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2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
La configuració particular del terme municipal de Maçanet de la Selva, amb una franja muntanyosa que travessa el municipi
des de l’extrem sud-est al nord-oest, fa que compti amb un patrimoni natural força divers i amb elements de valor remarcable,
alguns dels quals es troben protegits (Riera de Santa Coloma, Turons de Maçanet i Estanys de Sils). Malgrat tot, cal destacar
que hi ha alguns impactes que poden afectar aquests valors naturals: activitats extractives, infraestructures de transport,
incendis, creixement urbanístic, circulació motoritzada, etc.
En aquest sentit, la línia té per objectiu principal conservar i millorar el patrimoni natural del municipi, entenent com a tal, des
d’elements o espais concrets a sistemes territorials, i s’estructura en 8 programes orientats tant cap a actuacions de protecció
com a propostes de gestió, incloent un últim programa destinat a la divulgació dels valors naturals del municipi. En total, es
proposen 22 accions concretes sobre els aspectes clau dels espais d’interès natural, espais fluvials, elements d’interès
geològic, zones agrícoles i connectors ecològics entre d’altres.
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2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI

2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del patrimoni natural i del paisatge
2.2 Recuperar les rieres, torrents i altres hàbitats aquàtics
2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural
2.4 Preservar els espais agropecuaris
2.5 Mantenir i millorar els connectors
2.6 Conservar els elements naturals integrats en l'estructura urbana
2.7 Minimitzar els impactes d'actuacions urbanístiques, activitats i infraestructures
2.8 Divulgar els valors naturals del municipi
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3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT
I AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
La distribució dels habitants del municipi en diverses urbanitzacions situades de forma desconnectada del nucli urbà estimula
la utilització del vehicle privat, tot i l’existència d’un servei de transport urbà. Així mateix, les característiques del nucli urbà, tot i
disposar ja d’un sector amb prioritat per als vianants, dificulten els desplaçaments a peu i en bicicleta. Aquest context afavoreix
l’existència dels problemes derivats de la preponderància del vehicle privat com a mitjà de desplaçament (contaminació
ambiental, consum energètic, ocupació d’espai públic, etc).
Aquesta línia d’actuació pretén aconseguir l’increment dels desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic,
conjuntament amb una reducció dels desplaçaments en vehicle privat. Entre els 5 subprogrames d’actuació i les 17 accions
s’hi compten actuacions adreçades a la millora de l’accessibilitat en la via pública, la creació de carrils per a bicicleta, la millora
del transport públic urbà i mesures de pacificació de la circulació i reducció de l’accidentalitat.
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3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I
AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament urbanístic
3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta
3.3 Potenciar el transport públic
3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles
3.5 Fomentar els hàbits de mobilitat sostenible
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4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES
DE SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
L'elevat consum d'aigua de Maçanet de La Selva és probablement un dels aspectes ambientals més rellevants del municipi. A
l'any 2004 l'índex de consum d'aigua per a usos domèstics va ser de 225 litres/(habitant·dia), mentre que el de Catalunya va
ser inferior als 170 litres/(habitant.dia). Per altra banda, la persistència de deficiències a la xarxa d'abastament d'aigua potable
i l'elevat percentatge d'aigua de xarxa no comptabilitzada fan del tot necessari l'establiment de mesures encaminades a
incrementar el control del consum de l'aigua.
Aquesta línia està estructurada en 4 programes que se centren en incrementar el control del consum d'aigua, afavorir l'estalvi
d'aigua i mantenir la qualitat del recursos hídrics. Aquests programes es concreten alhora en 11 accions.
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4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE
SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT

4.1 Incrementar el control del consum d'aigua
4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua
4.3 Mantenir i millorar la qualitat de les aigües subterrànies
4.4 Necessitat d'ampliar l'EDAR per augmentar la seva capacitat de tractament
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5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
L'índex de generació de residus municipals a Maçanet de la Selva va ser de 2,7 kg per habitant i dia l'any 2005, valor que
supera l'índex mitjà de Catalunya que va ser d'1,6 kg per habitant i dia el mateix any.
Malgrat l'adequat percentatge de residus recollits a la deixalleria, la recent implantació de la recollida selectiva de la fracció
orgànica i la baixa participació en la resta de recollides selectives fan que, actualment, el percentatge de materials valoritzats
sigui molt millorable.
D'altra banda, s'observa un increment progressiu de les tones de residus industrials declarades, la manca d'elements
normatius que regulin la gestió dels residus de la construcció i, a priori, suficient capacitat de terres agrícoles per assumir la
important producció de residus agrícoles i ramaders.
Aquesta línia estratègica es basa en reduir la generació de residus i en millorar les mancances detectades en la gestió que
se’n fa d’aquests.
La línia està constituïda per 2 programes, el primer fa referència a la minimització de la generació de residus i el segon a
l’optimització de la gestió. Aquests programes es concreten alhora en 8 accions.
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5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ

5.1 Augmentar la implicació dels diferents sectors en la minimització de residus
5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors d'activitat en la correcta gestió dels residus
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6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB ESTALVI
ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
El consum d'energia és el major responsable de les emissions dels principals contaminants atmosfèrics entre ells els gasos
que provoquen l'efecte hivernacle causant del canvi climàtic, alhora que implica impactes i riscos derivats del seu transport i
transformació. A Maçanet de la Selva l'índex de consum energètic a l'any 2005 va ser de 3,02 tones equivalents de petroli per
habitant i any, mentre que a Catalunya va ser de 2,25 tones equivalents de petroli.
Per tal de reduir aquests impactes derivats del consum energètic, en aquesta línia es plantegen un total de 16 accions
agrupades en 5 programes, i encaminades a potenciar l'estalvi energètic als diferents sectors, augmentar l'aprofitament
d'energies renovables i a millorar el control i reduir el consum associat a l'enllumenat públic i als equipaments municipals.
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6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I
ENERGIES RENOVABLES

6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments municipals energèticament eficient
6.2 Reduir el consum energètic i la contaminació lluminosa de l'enllumenat públic
6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en els edificis públics
6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats i domèstic
6.5 Fomentar la producció municipal o comarcal d'Energies Renovables
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7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
Aquesta línia recull un seguit de mesures orientades a optimitzar l'organització municipal i impulsar el procés d'Agenda 21.
També se centra en aspectes relacionats amb la gestió i control del soroll i de la qualitat de l'aire, la incidència ambiental de
les activitats econòmiques, alhora que proposa diversos mecanismes per adequar la prevenció dels riscos ambientals a la
legislació vigent. A més, també engloba mesures encaminades a millorar determinats aspectes de la gestió ambiental de
l'Ajuntament, com el control i seguiment de les incidències.
En total conté 4 programes i 13 accions.
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7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL

7.1 Incrementar els instruments normatius i de planificació
7.2 Augmentar els recursos pera un millor control ambiental
7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental
7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a instrument de programació de la gestió municipal
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8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DISMINUINT LA
SEVA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
L’economia de Maçanet es concentra bàsicament en la indústria. És una economia força dependent d’unes poques activitats
que són les que mantenen el desenvolupament econòmic del municipi. D’altra banda, el sector industrial predominant a la
zona encara es troba força mancat de sistemes ambientals que permetin reduir la seva incidència sobre el medi.
Quant al comerç, es troba poc desenvolupat i modernitzat, fet que juntament amb la proximitat de centres importants d’atracció
comercial, propicia que els veïns no es sentit atrets pel comerç existent al municipi i el complementin o, en algunes ocasions el
substitueixin, pel que poden trobar en altres municipis propers.
Quant al sector turístic, malgrat els recursos disponibles, és un sector molt poc desenvolupat, no identificant-se com a
potencial per al desenvolupament econòmic de la zona.
Dins aquesta línia s’inclouen un total de 26 accions estructurades en 5 programes que tenen com objectius la diversificació de
l’economia, apostant pel desenvolupament dels recursos existents per tal de fer que el sector turístic augmenti la seva
importància dins l’economia global del municipi, implicant també al sector agrícola, i la diversificació del món laboral per tal
d’apropar la demanda i oferta existent en aquest sentit, i fer que Maçanet pugui ser molt més autosuficient i molt més eficient
en aquest nivell. La identificació i potenciació de nous jaciments d’ocupació ha de ser un puntal bàsic per aquesta
diversificació.
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8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA
INCIDÈNCIA AMBIENTAL

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit
8.2. Fomentar una activitat comercial basada en el comerç tradicional
8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la recuperació i conservació del paisatge maçanetenc
8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari
8.5 Diversificar el món laboral
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9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

RESUM
El creixement demogràfic moderat però continuat de Maçanet, fa que sigui necessari adaptar les infraestructures i serveis a les
demandes actuals i a les previsions futures, i ja existeixen plans amb aquests objectius.
En aquest sentit, l’oferta d’habitatges, no sempre en la seva component més quantitativa, sinó en la vessant més qualitativa
(preu, dimensions, qualitat...), és una de les problemàtiques més importants actualment, i no es troba garantit l’accés a
habitatges dignes i apropiats per part de les persones amb més dificultat.
Aquest creixement també ha implicat la interacció entre persones de cultures molt diferents, i en aquest sentit cal definir
polítiques d’integració i polítiques de tolerància i cohesió.
Aquests són els principals objectius d’aquesta línia que inclou 16 accions agrupades en 6 programes dirigits a la facilitació de
serveis i habitatges, a la incentivació de la participació ciutadana en tots els àmbits i a l’augment de la conscienciació
ambiental a partir de la informació i l’educació.
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9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

9.1 Fomentar una nova política municipal d’habitatge
9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el bon nivell de vida dels vilatans
9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants
9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental
9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva implicació en la gestió ambiental
9.6 Garantir la seguretat ciutadana al municipi
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NOMBRE D'ACCIONS SEGONS LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

PROGRAMA

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI

30

1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del territori

5

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori

5

1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades

4

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet

6

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural

5

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural

5
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PROGRAMA

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI

22

2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del patrimoni natural i del paisatge

3

2.2 Recuperar les rieres, torrents i altres hàbitats aquàtics

2

2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural

4

2.4 Preservar els espais agropecuaris

2

2.5 Mantenir i millorar els connectors

2

2.6 Conservar els elements naturals integrats en l'estructura urbana

3

2.7 Minimitzar els impactes d'actuacions urbanístiques, activitats i infraestructures

3

2.8 Divulgar els valors naturals del municipi

3
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PROGRAMA

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR
ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

17

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament urbanístic

4

3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta

3

3.3 Potenciar el transport públic

4

3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles

4

3.5 Fomentar els hàbits de mobilitat sostenible

2
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PROGRAMA

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE
SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT

11

4.1 Incrementar el control del consum d'aigua

4

4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua

3

4.3 Mantenir i millorar la qualitat de les aigües subterrànies

2

4.4 Necessitat d'ampliar l'EDAR per augmentar la seva capacitat de tractament

2
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PROGRAMA

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ

8

5.1 Augmentar la implicació dels diferents sectors en la minimització de residus

2

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors d'activitat en la correcta gestió dels
residus

6
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PROGRAMA

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I
ENERGIES RENOVABLES

16

6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments municipals energèticament eficient

4

6.2 Reduir el consum energètic i la contaminació lluminosa de l'enllumenat públic

2

6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en els edificis públics

3

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats i domèstic

5

6.5 Fomentar la producció municipal o comarcal d'Energies Renovables

2
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PROGRAMA

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL

13

7.1 Incrementar els instruments normatius i de planificació

1

7.2 Augmentar els recursos pera un millor control ambiental

2

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental

5

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a instrument de programació de la gestió
municipal

5
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PROGRAMA

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA
INCIDÈNCIA AMBIENTAL

26

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

9

8.2. Fomentar una activitat comercial basada en el comerç tradicional

2

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la recuperació i conservació del paisatge
maçanetenc

6

8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari

3

8.5 Diversificar el món laboral

6
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PROGRAMA

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

16

9.1 Fomentar una nova política municipal d’habitatge

2

9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el bon nivell de vida dels vilatans

3

9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants

3

9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental

3

9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva implicació en la gestió ambiental

3

9.6 Garantir la seguretat ciutadana al municipi

2

NOMBRE TOTAL D'ACCIONS DEL PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
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3.4

Descripció de les accions

Es disposa a les pàgines següents el conjunt de fitxes descriptives de les accions del Pla,
amb tota la caracterització per acció, agrupades per línies estratègiques. A més, es
presenten els llistats d’accions de foment de la sostenibilitat comunes entre municipis i el
llistat d’accions i criteris de sostenibilitat relacionats amb el PERUSNU (Pla Especial de
Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable).

• ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL
• FITXES DE CARACTERITZACIÓ DE LES ACCIONS PER LÍNIES ESTRATÈGIQUES
• ACCIONS DE FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT COMUNES ENTRE MUNICIPIS
• ACCIONS I CRITERIS DE SOSTENIBILITAT RELACIONATS AMB EL PERUSNU
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ACCIÓ LOCAL
LÍNIES, PROGRAMES I ACCIONS
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del territori
1.1.1

Impulsar la revisió del POUM

1.1.2

Impulsar la densificació dels sectors de sòl urbanitzable fins a un mínim
que permeti una adequada implantació de serveis i transport públic, entre
altres aspectes amb incidència ambiental.

1.1.3

Proposar la desclassificació de sectors de sòl no construït en la
urbanització Maçanet Residencial Park

1.1.4

Ajustar al màxim la definició dels límits de les urbanitzacions Els Pantans
de Montbarbat i Mas Altaba

1.1.5

Valorar la possibilitat de no desenvolupar el sòl urbanitzable no delimitat
del polígon industrial Trety

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori
1.2.1

Crear franges de transició entre zones urbanitzades i sòl no urbanitzable,
que siguin de propietat pública, que facilitin el control i manteniment
d'aquests espais límit

1.2.2

Sectoritzar les activitats industrials del polígon Trety de cara a minimitzar
els impactes en l'entorn immediat

1.2.3

Destinar l’equipament i la cessió de sòl d’aprofitament privat del polígon
Trety a activitats que tinguin per objectiu la preservació del medi ambient

1.2.4

Regular que la implantació del polígon Trety es realitzi amb criteris
respectuosos amb el paisatge agrícola actual

1.2.5

Minimitzar la fragmentació del territori per la construcció de nous eixos
vials, aprofitant al màxim els traçats existents i incorporant les mesures
correctores necessàries

1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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1.3.1

Crear espais destinats a usos diversos en les urbanitzacions Maçanet
Residencial Park, els Pantans de Montbarbat i Mas Altaba

1.3.2

Millorar les condicions d'urbanització de l'espai públic, arranjant els vials,
desenvolupant els sectors destinats a equipament i executant les zones
verdes que pertoquin

1.3.3

Incrementar el control sobre aspectes privats que condicionen la qualitat
de l'espai públic, com ara les tanques de les parcel·les a carrer i els
moviments de terres i els materials d'acabat dels edificis

1.3.4

Millorar les condicions de les connexions de les urbanitzacions amb el
nucli de Maçanet, mitjançant carril bici o vials peatonals, i fer bon
manteniment dels vials pavimentats

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet
1.4.1

Afavorir la creació d'habitatge protegit, amb les seves diverses modalitats,
evitant la seva concentració en un únic sector

1.4.2

Afavorir la consolidació de zones del nucli amb presència d'edificis
obsolets o espais sense edificar

1.4.3

Potenciar la implantació d'activitats comercials en els sectors residencials
de la perifèria

1.4.4

Millorar la relació del nucli amb el seu entorn, recuperant els camins
existents o bé creant-ne d'alternatius, tenint en compte el pas de noves
infraestructures

1.4.5

Incorporar els espais fluvials que envolten el nucli com a part d'un sistema
de zones lliures de domini públic, que poden relacionar les zones verdes
del poble amb els espais agrícoles de l'entorn

1.4.6

Elaborar un pla d'actuacions per millorar la configuració i gestió dels límits
físics del nucli

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural
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1.5.1

En sòl no urbanitzable, identificar els diferents sectors que conformen la
matriu territorial i establir una normativa destinada a la protecció dels seus
valors ambientals

1.5.2

Identificar, delimitar i protegir els espais d'interès ecològic ubicats en sòls
urbanitzables o urbans, incorporant les mesures necessàries de cara a
garantir-ne la preservació
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1.5.3

Realitzar cartes del paisatge local com una eina més d'identificació i
protecció d'aquest

1.5.4

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

1.5.5

Consolidar la valoració de l'entorn natural del municipi com un dels
principal eixos per a potenciar un turisme de qualitat

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural
1.6.1

Ampliar l’inventari del patrimoni del municipi per incloure-hi elements de
totes les tipologies (flora, geologia, fonts, obra civil, paisatge...)

1.6.2

Realitzar un catàleg de protecció del patrimoni que abordi totes les
modalitats d'aquest presents en el municipi

1.6.3

Incloure l'entorn i el paisatge immediat, ja sigui urbà o natural, com a part
integrant del valor de l'element arquitectònic a protegir

1.6.4

Afavorir la difusió social i el coneixement del patrimoni del municipi

1.6.5

Incorporar els valors patrimonials del municipi com un dels principal eixos
per a potenciar un turisme de qualitat

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI
2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del patrimoni natural i del
paisatge
2.1.1

Valorar la possibilitat d'ampliar el PE de la Tordera per tal d'incloure-hi
l'estany de can Bancells

2.1.2

Ampliar el PE dels Turons de Maçanet per incloure altres sectors del
municipi amb afloraments basàltics

2.1.3

Redactar i aprovar un Catàleg dels elements d'interès natural del municipi
que tingui valor normatiu

2.2 Recuperar les rieres, torrents i altres hàbitats aquàtics
2.2.1

Redactar un pla de gestió i recuperació dels cursos fluvials i hàbitats
aquàtics

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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2.2.2

Realitzar una campanya de sensibilització ambiental sobre la problemàtica
de la introducció d'espècies de fauna i flora en ambients humits

2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural
2.3.1

Promoure la redacció de plans de gestió forestal en finques privades

2.3.2

Reajustar els límits de les àrees de caça i sol·licitar la declaració de zones
de seguretat d'acord amb l'existència de sòls urbans o zones amb elevat
ús públic

2.3.3

Incrementar el control de la circulació motoritzada al medi natural

2.3.4

Mantenir sense pavimentar els camins rurals actualment de terra

2.4 Preservar els espais agropecuaris
2.4.1

Impulsar iniciatives de custòdia del territori

2.4.2

Recuperar espais per a l'activitat agrícola

2.5 Mantenir i millorar els connectors
2.5.1

Adoptar solucions per a minimitzar l'efecte barrera de les infraestructures
que s'estan construint i les futures

2.5.2

Preservar la funció de connexió de la xarxa hidrogràfica, especialment la
Tordera, la riera de Santa Coloma,
la Torderola i el rierot de Martorell

2.6 Conservar els elements naturals integrats en l'estructura urbana
2.6.1

Elaborar un protocol intern per al manteniment del caràcter de riera o
torrent en la urbanització dels trams fluvials que quedin inclosos en zones
urbanes

2.6.2

Tractar amb criteris de naturalitat els espais arbrats que quedin inclosos
en la xarxa urbana

2.6.3

Analitzar els efectes sobre el sistema hidrològic de les urbanitzacions
situades a les capçaleres de rieres i torrents i corregir possibles efectes
negatius

2.7 Minimitzar els impactes d'actuacions urbanístiques, activitats i infraestructures
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2.7.1

Vetllar per l'aplicació de mesures de restauració ambiental un cop
acabades les obres de la LAV

2.7.2

Vetllar per la restauració ambiental de les activitats extractives

2.7.3

Incorporar al Pla Parcial d'ampliació del polígon industrial Trety les
mesures necessàries per minimitzar l'afectació sobre el sistema hidrològic
(riera de can Vila, Torderola i Estany de Sils), el medi natural i el paisatge

2.8 Divulgar els valors naturals del municipi
2.8.1

Integrar en la programació escolar activitats d'educació i sensibilització
sobre els valors naturals del municipi

2.8.2

Redactar un projecte de senyalització de rutes a peu i bicicleta que
permeti gaudir de tots els valors naturals i culturals i que integri les
diferents rutes ja existents

2.8.3

Redactar un pla de divulgació dels valors naturals que inclogui els
aspectes claus del municipi

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL
TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA
3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament urbanístic
3.1.1

Incorporar en el planejament urbanístic un tractament jerarquitzat de la
xarxa viària afavorint la creació d'eixos cívics amb prioritat per vianants i
bicicletes que vertebrin el municipi conjuntament amb sectors amb
prioritat invertida

3.1.2

Incloure determinacions en el planejament urbanístic per tal que es fixin
estàndards elevats d'aparcaments en les noves edificacions

3.1.3

Aprofitar els Estudis de Mobilitat Generada associats al planejament per
compensar dèficits actuals i donar continuïtat a les estratègies efectuades
sobre el sòl urbà

3.1.4

Valorar la idoneïtat del traçat previst per a la variant de la C-35

3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta
3.2.1

Ampliar l'actual sector de prioritat per a vianants duent a terme una gestió
més acurada de la circulació i l'estacionament i implementar una xarxa
d'eixos cívics

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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3.2.2

Executar les diferents fases del pla d'actuació del Pla d'Accessibilitat

3.2.3

Dissenyar i executar una xarxa d'itineraris per a bicicleta dins el nucli urbà
i entre els diferents sectors d'urbanització així com en relació amb el medi
natural

3.3 Potenciar el transport públic
3.3.1

Implementar les millores previstes en l'oferta de transport públic urbà

3.3.2

Millorar la connexió en autobús amb l'estació de RENFE a Sils, en el marc
de les millores introduïdes per l'Autoritat Territorial de Mobilitat de l'Àrea
de Girona

3.3.3

Millorar la informació sobre l'oferta de transport col·lectiu al municipi

3.3.4

Millorar la qualitat de les parades i estació del transport públic

3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles
3.4.1

Homogeneïtzar, ordenar i completar els elements reductors de velocitat

3.4.2

Pacificar la travessera de la C-35, tot millorant-ne la permeabilitat i les
interseccions

3.4.3

Millorar la senyalització orientativa en la xarxa viària, en la xarxa de
camins i en el s polígons industrials

3.4.4

Potenciar la utilització dels aparcaments fora calçada situats al costat del
CAP i el Pavelló

3.5 Fomentar els hàbits de mobilitat sostenible
3.5.1

Reduir l'accidentalitat mitjançant la millora de la senyalització i la
implantació de les diverses mesures de reducció de la velocitat

3.5.2

Realitzar campanyes d'educació sobre mobilitat sostenible a l'escola

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR LA QUALITAT DE
LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT
4.1 Incrementar el control del consum d'aigua
4.1.1
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Fer el seguiment i avisar als grans consumidors d'aigua del municipi
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4.1.2

Fer seguiment dels consums de les dependències municipals

4.1.3

Mantenir i avaluar el pla de millora de rendiment de la xarxa de distribució
d'aigua

4.1.4

Recollir dades dels aqüífers periòdicament fent un seguiment dels nivells
piezomètrics dels punts de captació de l'aigua de xarxa

4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua
4.2.1

Mantenir i actualitzar l'ordenança sobre gestió i estalvi de l'aigua

4.2.2

Fer les gestions necessàries per garantir l'aprofitament d'aigua de l'EDAR

4.2.3

Implantar un sistema tarifari que potenciï l'estalvi

4.3 Mantenir i millorar la qualitat de les aigües subterrànies
4.3.1

Elaborar un Pla Director de la Xarxa de Clavegueram que permeti la
planificació i gestió de la xarxa.

4.3.2

Elaborar un Pla Director de l'aigua d'abastament que permeti la
planificació i gestió de la xarxa

4.4 Necessitat d'ampliar l'EDAR per augmentar la seva capacitat de tractament
4.4.1

Elaborar un projecte d'ampliació de l'EDAR per aconseguir el correcte
tractament de les aigües

4.4.2

Aprovar el projecte i construir les depuradores per Montbarbat i Mas
Altaba.

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ
5.1 Augmentar la implicació dels diferents sectors en la minimització de residus
5.1.1

Desenvolupar campanyes periòdiques encaminades a promoure la
reducció dels residus generats

5.1.2

Fomentar el compostatge casolà com a eina per a augmentar la
valorització i simplificar la gestió dels residus

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors d'activitat en la
correcta gestió dels residus

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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5.2.1

Incentivar la participació de la ciutadania en la recollida selectiva i en l'ús
de la deixalleria

5.2.2

Fomentar que les activitats industrials assumeixin la gestió dels residus
industrials assimilables

5.2.3

Elaborar una ordenança per a la regulació de la gestió dels residus al
municipi

5.2.4

Millorar la gestió dels residus municipals a través de la sistematització
dels processos.

5.2.5

Cartografiar la ubicació dels contenidors de recollida de residus municipals

5.2.6

Fer un estudi econòmic del servei de recollida i gestió dels residus
municipals i de la neteja viària

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB
ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES
6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments municipals
energèticament eficient
6.1.1

Definir un responsable municipal de control de consums de l'enllumenat i
els edificis públics

6.1.2

Implantar un sistema informàtic de control de consums d'energia de les
dependències i enllumenat públic

6.1.3

Definir uns protocols de gestió i manteniment dels equipaments perquè
siguin energèticament eficients

6.1.4

Realitzar sessions formatives en bones pràctiques energètiques als
responsables de manteniment i al personal municipal que treballa en els
edificis municipals

6.2 Reduir el consum energètic i la contaminació lluminosa de l'enllumenat públic
6.2.1

Implantar el pla i complir la Normativa de Contaminació Lluminosa abans
del 31 de Desembre del 2009, segons el plec vigent de manteniment

6.2.2

Integrar els criteris de la llei 6/2001 en tots els nous projectes
d'enllumenat

6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en els edificis
públics
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6.3.1

Implantar en els nous plecs de condicions la instal·lació obligatòria de
sistemes de telecontrol i gestió eficient de l'energia en els sistemes de
il·luminació

6.3.2

Realitzar auditories energètiques dels edificis de major consum, per
establir un pla de millores i reducció del consum

6.3.3

Realitzar una instal·lació solar fotovoltaica amb connexió a xarxa i
instal·lar energia solar tèrmica a les instal·lacions esportives

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats i domèstic
6.4.1

Integrar criteris d'estalvi energètic en els plans de mobilitat

6.4.2

Fomentar la creació d'un sistema de compartir cotxe en desplaçaments
laborals dels habitants del municipi

6.4.3

Informar a les diferents empreses del municipi de subvencions, ajuts i
crèdits existents per a l'estalvi energètic i la implantació d'energies
renovables

6.4.4

Promoure reduccions de l'IBI o incentius a la implantació d'instal·lacions
solars tèrmiques o fotovoltaiques en habitatges existents

6.4.5

Informar als habitants dels ajuts i subvencions en energies renovables i
dels plans "renove" d'electrodomèstics i sistemes de climatització

6.5 Fomentar la producció municipal o comarcal d'Energies Renovables
6.5.1

Promoure un estudi comarcal de la disponibilitat de recursos d'Energies
Renovables, i de les alternatives d'aprofitament local

6.5.2

Promoure un estudi de limitants i potencialitats socioeconòmiques a nivell
comarcal per la creació d'empreses locals o comarcals de producció
d'Energies Renovables

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL
7.1 Incrementar els instruments normatius i de planificació
7.1.1

Aprovar una ordenança actualitzada i el mapa de capacitat acústica

7.2 Augmentar els recursos pera un millor control ambiental
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7.2.1

Dissenyar una base de dades i un procediment que permeti efectuar un
millor seguiment de les incidències

7.2.2

Incrementar els recursos per efectuar un millor control i gestió del soroll

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental
7.3.1

Agilitzar la regularització de les activitats econòmiques del municipi

7.3.2

Vetllar perquè s'incorporin les mesures necessàries per minimitzar
l'afectació que pot tenir sobre el torrent de les Monges i l'Estany de Sils el
polígon industrial Puigtió

7.3.3

Analitzar el risc d'increment de soroll si es produeix la futura ampliació del
polígon industrial Trety

7.3.4

Portar a terme campanyes específiques de control de les emissions de
soroll per les motocicletes i ciclomotors

7.3.5

Sol·licitar a les administracions competents que es millori el coneixement
de la qualitat atmosfèrica al municipi

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a instrument de
programació de la gestió municipal
7.4.1

Constituir i dinamitzar una comissió tècnico-política de seguiment de
l’Agenda Local 21

7.4.2

Establir i implantar un procediment per vincular anualment el Pla d’Acció
Ambiental i el pressupost municipal

7.4.3

Establir i implantar un procediment i els corresponents recursos tècnics
per avaluar anualment la implantació del Pla d’Acció Ambiental

7.4.4

Crear la figura d’un gestor i dinamitzador del procés d’Agenda Local 21 i
la integració de criteris de sostenibilitat a l’administració local

7.4.5

Proporcionar formació a l'equip tècnic existent per al desenvolupament
d'accions en pro de la sostenibilitat amb l'objectiu de transmetre aquests
coneixements a les diferents entitats municipals

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit
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8.1.1

Proporcionar assessorament tècnic per a la introducció de criteris de
qualitat ambiental a les activitats econòmiques

8.1.2

Crear mesures d’incentiu per fomentar la implantació d’activitats més
netes i generadores d’alt valor afegit.

8.1.3

Fomentar la programació de cursos gratuïts per part de les empreses als
treballadors, per tal d’afavorir l’especialització dels mateixos

8.1.4

Limitar la instal·lació d’empreses del sector logístic que no fomentin
l’ocupació de treballadors

8.1.5

Crear un centre d’iniciatives de suport a emprenedors vinculat al viver
d'empreses

8.1.6

Crear un viver d’empreses al polígon industrial Trety per afavorir la
implantació de PIMEs

8.1.7

Incentivar la comunicació entre la indústria i el municipi

8.1.8

Fomentar la implantació d'un centre tecnològic de suport a les empreses

8.1.9

Fomentar l'elaboració de programes de Responsabilitat Social Corporativa
a les Empreses

8.2. Fomentar una activitat comercial basada en el comerç tradicional
8.2.1

Potenciar i fomentar la marca comercial proposada per la Unió de
Comerciants del municipi

8.2.2

Incentivar la modernització dels comerços seguint les noves tendències
del mercat

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la recuperació i
conservació del paisatge maçanetenc
8.3.1

Definir l’oferta turística incorporant tots els recursos del territori

8.3.2

Crear productes turístics que fomentin l’activitat econòmica, la creació de
llocs de treball i un creixement sostenible del sector

8.3.3

Incentivar la creació de nova oferta turística complementària i millora de
l'actual: allotjament i restauració

8.3.4

Facilitar la rehabilitació de masies com a establiments de turisme rural
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8.3.5

Crear una oficina de turisme i de documentació turística al municipi

8.3.6

Potenciar la millora de la qualitat del servei i del producte donats per
l'oferta turística complementària existent al municipi

8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari
8.4.1

Facilitar cursos periòdics als agricultors sobre bones pràctiques ambientals

8.4.2

Aprofitar els avantatges mediambientals lligats a l’activitat agrícola per
incorporar-los a la imatge turística del municipi

8.4.3

Potenciar el desenvolupament turístic dins el sector agrícola tradicional
(agroturisme) com a complement econòmic a l'activitat agrícola.

8.5 Diversificar el món laboral
8.5.1

Identificar i avaluar necessitats en el municipi quan a nous jaciments
d’ocupació

8.5.2

Promoure i donar suport a projectes relacionats amb els nous jaciments
d’ocupació

8.5.3

Adaptar la formació ocupacional a les necessitats del mercat laboral per
tal d’aconseguir més personal qualificat per a la indústria del municipi

8.5.4

Incentivar les indústries que afavoreixin l’entrada de la població femenina
en el sector industrial disminuint així l’elevat atur femení actual.

8.5.5

Crear cicles de formació continuada a destinats a col·lectius de difícil
inserció que cobreixin les seves necessitats

8.5.6

Incentivar la creació de cooperatives de treball amb col·lectius socialment
desafavorits.

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
9.1 Fomentar una nova política municipal d’habitatge
9.1.1

Crear una línia d’ajuts per a la rehabilitació i utilització d’habitatges no
ocupats

9.1.2

Facilitar el desenvolupament del mercat de l’habitatge de lloguer
mitjançant la creació d’una borsa municipal del mateix
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9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el bon nivell de
vida dels vilatans
9.2.1

Analitzar l’adequació d’equipaments i serveis municipals amb criteris
d’equilibri per a tot el nucli i en funció de la projecció futura de la població

9.2.2

Continuar amb la dotació de Cicles Formatius que mantinguin relació amb
les activitats realitzades a l’entorn

9.2.3

Pressionar per a la implantació d’un servei mèdic d’atenció continuada

9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants
9.3.1

Fomentar la participació dels immigrants en la vida associativa i cultural
del municipi

9.3.2

Crear cursos i tallers per facilitar la immersió dels immigrants en la cultura
del territori

9.3.3

Crear un servei d'acollida per als nouvinguts al municipi

9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental
9.4.1

Facilitar l’accés a la informació ambiental de tots els ciutadans

9.4.2

Divulgar bones pràctiques perquè les diferents entitats i empreses
privades del municipi hi puguin accedir

9.4.3

Realitzar activitats divulgatives dels objectius i accions incloses en
l’Agenda 21

9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva implicació en la
gestió ambiental
9.5.1

Crear Fòrums de debat temàtics periòdics per copsar l'opinió de les
diferents entitats

9.5.2

Crear una bústia de suggeriments que canalitzi les principals inquietuds
de la població

9.5.3

Donar suport tècnic a associacions o col·lectius que vulguin iniciar
experiències o accions en pro de la sostenibilitat

9.6 Garantir la seguretat ciutadana al municipi
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9.6.1

Realitzar un estudi concret sobre delinqüència i seguretat ciutadana per
tal d’identificar necessitats i problemàtiques concretes

9.6.2

Dissenyar i implantar un programa d’atenció i prevenció de les
problemàtiques i necessitats en seguretat ciutadana detectats
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Acció 1.1.1
Impulsar la revisió del POUM

Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del
territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Dur a terme tots els tràmits per a iniciar la revisió del POUM. Destinar la partida pressupostària
corresponent, efectuar la sol·licitud de la cartografia adequada, convocar el concurs públic i adjudicarlo.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
ACA , AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , DPTOP , Diputació de Girona , Consell Comarcal

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Plans urbanístics i sectorials
Euros
150.000,00

Els tècnics municipals hauran de realitzar tasques d'assessorament i facilitar la informació necessària.
Finançament
AMA

Indicadors
SUPERFÍCIE URBANA A MENYS DE 300 M DE ZONA VERDA, EN NUCLI URBÀ , GRAU DE COMPACITAT URBANA
, SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Acció 1.1.2
Impulsar la densificació dels sectors de sòl urbanitzable fins a un
mínim que permeti una adequada implantació de serveis i transport
públic, entre altres aspectes amb incidència ambiental.
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del
territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Avaluar les característiques d'alguns àmbits pendents de desenvolupament amb la finalitat de reduir
el consum de sòl per a usos urbans, permetre una millor integració en el conjunt del teixit urbà del
centre del nucli urbà (força compacte), permetre la implantació de serveis adequadament,
l'existència de transport públic a cost raonable, i possibilitar la implantació de tipologies adequades
per a habitatges protegits.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , DPTOP , Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Plans urbanístics i sectorials

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
GRAU DE COMPACITAT URBANA
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Acció 1.1.3
Proposar la desclassificació de sectors de sòl no construït en la
urbanització Maçanet Residencial Park
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del
territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Avaluar la possibilitat de desclassificar zones de la urbanització que encara no s'han desenvolupat,
de cara a limitar la construcció de noves residències en sectors amb un elevat cost d'abastament de
serveis.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , DPTOP , Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Plans urbanístics i sectorials
Euros
-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Acció 1.1.4
Ajustar al màxim la definició dels límits de les urbanitzacions Els
Pantans de Montbarbat i Mas Altaba
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del
territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Avaluar la possibilitat de desclassificar zones de les urbanitzacions que encara no s'han construït, o
bé modificar-ne la qualificació, amb l'objectiu de limitar la construcció de noves residències en
sectors amb un elevat cost d'abastament de serveis.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , DPTOP , AMA(URB)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Plans urbanístics i sectorials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Acció 1.1.5
Valorar la possibilitat de no desenvolupar el sòl urbanitzable no
delimitat del polígon industrial Trety
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del
territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Considerar el cost ambiental associat a l'execució del sector de sòl industrial no delimitat, al costat
dels beneficis econòmics que pugui comportar, a l'hora de decidir la idoneïtat del seu
desenvolupament.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(MA) , AMA(PROM)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Diputació de Girona , Consell Comarcal , Dept. Medi Ambient i Habitatge , ACA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Estudis Tècnics
Euros
-

L’execució de l’acció no suposa un cost específic perquè la dedicació dels tècnics i l'equip de govern es
considera integrada en la seva gestió ordinària.
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Acció 1.2.1
Crear franges de transició entre zones urbanitzades i sòl no
urbanitzable, que siguin de propietat pública, que facilitin el control i
manteniment d'aquests espais límit
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Afavorir la propietat pública o l'accés des d'un espai públic dels espais perifèrics a zones urbanes, en
el marc de la revisió del planejament. Implicaria qualificar aquests límits com a zones verdes, espais
de protecció, equipaments o sistema viari. Requerirà una anàlisi prèvia de la situació actual, i establir
les solucions concretes per a cada cas.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , DPTOP , Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Plans urbanístics i sectorials

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 1.2.2
Sectoritzar les activitats industrials del polígon Trety de cara a
minimitzar els impactes en l'entorn immediat
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Establir un criteri d'implantació d'activitats industrials que tingui en compte els possibles impactes
ambientals de les activitats i que sectoritzi la seva situació dins dels polígons.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(PROM) , AMA(MA)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , ASEL , Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Plans urbanístics i sectorials
Euros
-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.2.3
Destinar l’equipament i la cessió de sòl d’aprofitament privat del
polígon Trety a activitats que tinguin per objectiu la preservació del
medi ambient
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Permetre la suma de les cessions obligatòries per tal de disposar d'un espai on es realitzin
actuacions destinades a preservar el medi ambient, ja sigui un edifici de serveis, un centre
tecnològic, o un viver d'empreses destinades a aquest tipus d'activitats, entre d'altres.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(MA) , AMA(OBR-SERV)

Entitats implicades
Dept. Medi Ambient i Habitatge , DPTOP , Diputació de Girona , Consell Comarcal , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Plans urbanístics i sectorials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Cost inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció pot considerar-se com a modificació puntual a realitzar
pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.2.4
Regular que la implantació del polígon Trety es realitzi amb criteris
respectuosos amb el paisatge agrícola actual
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar una normativa que reguli les condicions estètiques, d'implantació i materials, tant dels
edificis com de la urbanització del sector.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(MA) , AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Contractistes i promotors , Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Plans urbanístics i sectorials
Euros
-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.2.5
Minimitzar la fragmentació del territori per la construcció de nous
eixos vials, aprofitant al màxim els traçats existents i incorporant les
mesures correctores necessàries
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Vetllar perquè s'estudiï la possibilitat de reduir l'afectació del territori pel pas de noves
infraestructures de carreteres, especialment per la millora de la C-35
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
AMA(MA) , AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , GISA , DAR , Dept. Medi Ambient i Habitatge , D.G. Carreteres , Diputació de Girona ,
DPTOP
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

L’execució de l’acció no suposa un cost específic perquè la dedicació dels tècnics es considera integrada en
la seva gestió ordinària.
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat i Pla de Seguiment. Maçanet de la Selva

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.3.1
Crear espais destinats a usos diversos en les urbanitzacions Maçanet
Residencial Park, els Pantans de Montbarbat i Mas Altaba
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Estudiar la viabilitat d'efectuar canvis en els usos permesos a les urbanitzacions Maçanet
Residencial Park, els Pantans de Montbarbat i Mas Altaba amb l'objectiu de permetre la instal·lació
de petits tallers o altres activitats compatibles amb el caràcter residencial de les mateixes, i que es
puguin localitzar en els vials més accessibles.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(PROM)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Propietaris particulars , Contractistes i promotors , Ciutadania , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Estudis Tècnics
Euros
12.000,00

El cost correspon a externalitzar un estudi sobre la viabilitat d'efectuar el canvi d'usos i previsió d'ocupació per
part de diverses activitats compatibles.
Finançament
AMA

Indicadors
DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.3.2
Millorar les condicions d'urbanització de l'espai públic, arranjant els
vials, desenvolupant els sectors destinats a equipament i executant
les zones verdes que pertoquin
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar un pla d'actuacions destinat a millorar les condicions de l'espai públic de les urbanitzacions.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(OBR-SERV)

Entitats implicades
Propietaris particulars , Contractistes i promotors

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

24.000,00

L’execució de l’acció no suposa un cost específic perquè la dedicació dels tècnics es considera integrada en
la seva gestió ordinària.
Finançament
AMA

Indicadors
SUPERFÍCIE URBANA A MENYS DE 300 M DE ZONA VERDA, EN NUCLI URBÀ
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Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat i Pla de Seguiment. Maçanet de la Selva

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.3.3
Incrementar el control sobre aspectes privats que condicionen la
qualitat de l'espai públic, com ara les tanques de les parcel·les a carrer
i els moviments de terres i els materials d'acabat dels edificis
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Augmentar la dotació personal i econòmica destinada a fer complir la normativa que regula les
condicions estètiques i de moviments de terres. En cas que la normativa no sigui prou explícita,
redactar les ordenances que siguin necessàries.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(OBR-SERV)

Entitats implicades
Propietaris particulars , Contractistes i promotors

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Programes de vigilància i control
Euros
48.000,00

El cost podria correspondre a l'increment de personal destinat a controlar aquests aspectes. No estan
incloses les hores de redacció d'ordenança o la tramitació d'expedients.
Finançament
AMA

Indicadors

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.3.4
Millorar les condicions de les connexions de les urbanitzacions amb el
nucli de Maçanet, mitjançant carril bici o vials peatonals, i fer bon
manteniment dels vials pavimentats
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar i executar un pla d'actuacions destinades a millorar les connexions a peu o amb bicicleta
de les urbanitzacions amb el nucli urbà de Maçanet. Aquestes millores haurien d'incloure les
condicions físiques dels vials, la senyalització i la seguretat dels creuaments amb altres
infraestructures, entre altres asepctes. Incloure en el pla actuacions per al bon maneteniment dels
vials pavimentats.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Carreteres , GISA , Diputació de Girona , DPTOP

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

12.000,00

El cost només inclou la redacció del pla, però no les obres que se'n puguin desprendre. Les entitats
implicades en el finançament podrien contribuir a la despesa de redacció del pla, però haurien d'assumir el
finançament de les actuacions que se'n derivin especialment en el cas d'actuacions en vials de la seva
competència.
Finançament
Diputació de Girona , DPTOP , D.G. Carreteres , AMA

Indicadors
DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat i Pla de Seguiment. Maçanet de la Selva

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.4.1
Afavorir la creació d'habitatge protegit, amb les seves diverses
modalitats, evitant la seva concentració en un únic sector
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Establir en cada sector de desenvolupament la localització de la reserva d'habitatge protegit que
determina la legislació, modificant, on pertoqui, la qualificació de la zona on s'ubiqui per tal de
permetre una major densitat d'habitatges per Ha.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(BS)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , DPTOP , Dept. Medi Ambient i Habitatge , Contractistes i promotors

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Plans urbanístics i sectorials
Euros
-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
GRAU D'OCUPACIÓ DE L'HABITATGE

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.4.2
Afavorir la consolidació de zones del nucli amb presència d'edificis
obsolets o espais sense edificar
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Avaluar les característiques d'alguns àmbits pendents de transformació que es troben dins del teixit
urbà del nucli, de caràcter industrial o bé amb edificacions obsoletes, de cara a possibilitar la barreja
d'usos i l'existència d'habitatge social.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Propietaris particulars , Contractistes i promotors , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
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Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat i Pla de Seguiment. Maçanet de la Selva

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.4.3
Potenciar la implantació d'activitats comercials en els sectors
residencials de la perifèria
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Estudiar la viabilitat de la localització d'usos comercials i terciaris en les zones residencials de la
perifèria. Caldria, entre altres, analitzar la necessitat dels residents i les condicions dels locals que
requereixen els comerciants.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(PROM) , AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Contractistes i promotors , Ciutadania , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Estudis Tècnics
Euros
6.000,00

El cost correspon a externalitzar un estudi sobre la viabilitat econòmica i les condicions necessàries per la
implantació d'usos comercials als sectors perifèrics del nucli de Maçanet.
Finançament
AMA

Indicadors

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.4.4
Millorar la relació del nucli amb el seu entorn, recuperant els camins
existents o bé creant-ne d'alternatius, tenint en compte el pas de
noves infraestructures
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar un estudi sobre els camins rurals i connexions existents en l'entorn del nucli, de cara a tenirlos en compte i mantenir-los en el desenvolupament dels futurs sectors urbans. Els paràmetres de
desenvolupament dels diferents sectors de sòl urbanitzable hauran d'incloure condicions de
manteniment o millora d'aquestes connexions existents, encara que sigui necessari modificar el seu
traçat original.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(OBR-SERV)

Entitats implicades
Propietaris particulars , Sector forestal , Sector agrícola

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

12.000,00

El cost correspon a l'externalització de la redacció de l'estudi. Les hores de tècnics municipals corresponen a
l'assessorament i subministrament de la informació disponible a l'equip redactor.
Finançament
AMA

Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.4.5
Incorporar els espais fluvials que envolten el nucli com a part d'un
sistema de zones lliures de domini públic, que poden relacionar les
zones verdes del poble amb els espais agrícoles de l'entorn
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Establir una qualificació destinada a protegir les condicions naturals dels espais fluvials, lleres i
vores, que estiguin en contacte amb el sòl urbà, intentant mantenir una continuïtat entre el sòl no
urbanitzable i el sòl urbà.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Dept. Medi Ambient i Habitatge , DAR , ACA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Plans urbanístics i sectorials
Euros
-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.4.6
Elaborar un pla d'actuacions per millorar la configuració i gestió dels
límits físics del nucli
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar i programar les actuacions necessàries per millorar la qualitat ambiental dels entorns de
zones urbanes. Requerirà una anàlisi prèvia de la situació actual, i establir i pressupostar les accions.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , AMA(MA) , AMA(URB)

Entitats implicades
Dept. Medi Ambient i Habitatge , DAR , ADF , ACA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

20.000,00

El cost correspon a l'elaboració del Pla, que haurà de pressupostar les actuacions que proposi.
Finançament
AMA

Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.5.1
En sòl no urbanitzable, identificar els diferents sectors que conformen
la matriu territorial i establir una normativa destinada a la protecció
dels seus valors ambientals
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Modificar les actuals qualificacions establertes en el sòl no urbanitzable, i introduir les necessàries
per tal d'adequar millor el planejament a la realitat i al potencial ambiental del territori municipal. El
canvi de qualificació també comportarà la redacció de normativa específica per a cada nou tipus de
zona. Es considera que la nova legislació urbanística regula suficientment l'edificació en el sòl no
urbanitzable, de manera que excepte casos concrets que es poguessin detectar, no es preveu que
sigui necessari restringir més en aquest aspecte.
L'objectiu d'aquest canvi ha de ser la preservació i millora de les condicions actuals del sòl no
urbanitzable.
El context de realització de l'acció hauria de ser la revisió del planejament vigent.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Sector ramader , Sector forestal , Sector agrícola , Dept. Medi Ambient i Habitatge , DAR
, Altres ajuntaments , ADF
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat

Plans urbanístics i sectorials
Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL , SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.5.2
Identificar, delimitar i protegir els espais d'interès ecològic ubicats en
sòls urbanitzables o urbans, incorporant les mesures necessàries de
cara a garantir-ne la preservació
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Introduir una nova qualificació per als espais d'interès situats en sòl urbà o urbanitzable, de cara a
millorar el seu tractament. Implica identificar-los, delimitar-los sobre cartografia i elaborar la
normativa corresponent. Es pot realitzar en el context de la revisió del planejament vigent o bé com a
modificació puntual.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(MA) , AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Plans urbanístics i sectorials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL , SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.5.3
Realitzar cartes del paisatge local com una eina més d'identificació i
protecció d'aquest
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Iniciar els tràmits destinats a redactar les cartes del paisatge local, posant-se en contacte i
coordinant els diversos agents implicats en la protecció del medi natural. Les cartes es realitzaran
seguint les indicacions del catàleg del paisatge de l'àmbit corresponent, en el moment en què aquest
s'aprovi.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Sector forestal , Sector agrícola , DPTOP , Dept. Medi Ambient i Habitatge , Diputació de Girona , DAR ,
Consell Comarcal , ASEL , ADF
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Accions jurídiques i organitzatives
Euros
-

L’execució de l’acció no suposa un cost específic perquè la dedicació dels tècnics i l'equip de govern es
considera integrada en la seva gestió ordinària
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.5.4
Impulsar la coordinació de les actuacions destinades a incrementar la
protecció del medi natural amb els municipis veïns
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Dur a terme les converses amb les administracions i els agents implicats en les actuacions
destinades a protegir i millorar el medi natural, amb l'objectiu d'efectuar les actuacions de forma
conjunta o coordinada.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Altres ajuntaments , Diputació de Girona , Consell Comarcal

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Accions jurídiques i organitzatives

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

L’execució de l’acció no suposa un cost específic perquè la dedicació dels tècnics es considera integrada en
la seva gestió ordinària.
Finançament
AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL , SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.5.5
Consolidar la valoració de l'entorn natural del municipi com un dels
principal eixos per a potenciar un turisme de qualitat
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incloure informació i difusió sobre els elements naturals dins les campanyes de promoció turística del
municipi, ja sigui integrant-la en material específic gràfic i digital, o de forma relacionada amb rutes
gastronòmiques, o bé en relació a d'altres activitats realitzades amb finalitats turístiques.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Diputació de Girona , Consell Comarcal , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

No té un cost directe, sinó que està relacionat amb les campanyes de promoció turística que ja té el municipi.
Finançament
AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL , SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.6.1
Ampliar l’inventari del patrimoni del municipi per incloure-hi elements
de totes les tipologies (flora, geologia, fonts, obra civil, paisatge...)
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Recollir en un únic document, en forma de fitxes descriptives i memòria, tots els elements que
formen part del patrimoni del municipi, ja siguin de tipus natural o bé edificis o obra civil. Es poden
utilitzar els pre-catàlegs i reculls parcials del patrimoni ja existents.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
Diputació de Girona , AMA(CUL) , AMA(URB)

Entitats implicades
Dept. Cultura , Consell Comarcal

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

18.000,00

El cost correspon a la realització d'un inventari que inclou fitxes amb cartografia i memòria. Les hores de
tècnics municipals corresponen a feines d'assessorament.
Finançament
AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.6.2
Realitzar un catàleg de protecció del patrimoni que abordi totes les
modalitats d'aquest presents en el municipi
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar, ja sigui en el context de la revisió del planejament municipal o bé en el planejament vigent,
un catàleg de béns protegits que abasti tots els elements d'interès del municipi. Les fitxes hauran de
mostrar la situació i la delimitació física de l'element sobre cartografia.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Dept. Cultura , Consell Comarcal

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Estudis Tècnics
Euros
-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.6.3
Incloure l'entorn i el paisatge immediat, ja sigui urbà o natural, com a
part integrant del valor de l'element arquitectònic a protegir
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar una normativa de protecció del patrimoni que tingui en compte les condicions de tractament
de l'entorn immediat de l'element a protegir.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
D.G. Urbanisme , Dept. Cultura

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Plans urbanístics i sectorials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost es troba inclòs en la redacció del nou POUM, o bé l'acció és a realitzar pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.6.4
Afavorir la difusió social i el coneixement del patrimoni del municipi

Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Dissenyar i dur a terme accions de difusió del patrimoni arquitectònic existent. Inclouria el disseny del
tipus de campanya, edició o realització del material gràfic i de senyalització, i preparació de material
digital per a possibles xerrades divulgatives.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Dept. Cultura , Diputació de Girona , Consell Comarcal , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
33.000,00

Inclou el cost del disseny de la campanya, l'edició del material gràfic i de senyalització 3000 euros), i una
despesa anual de reedició del material i de manteniment físic dels elements situats en la via pública durant 10
anys. No inclou les hores destinades a la col·locació i manteniment a efectuar pel personal de l'Ajuntament.
Finançament
ASEL , AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 1.6.5
Incorporar els valors patrimonials del municipi com un dels principal
eixos per a potenciar un turisme de qualitat
Línia

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ
DEL TERRITORI

Programa

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incloure informació i difusió sobre els elements de patrimoni dins les campanyes de promoció
turística del municipi, ja sigui integrant-ho en el material específic gràfic i digital, o de forma
relacionada amb rutes gastronòmiques, o bé en relació a d'altres activitats realitzades amb finalitats
turístiques.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Diputació de Girona , Dept. Cultura , Consell Comarcal , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

No té un cost directe, sinó que està relacionat amb les campanyes de promoció turística que ja té el municipi.
Finançament
AMA

Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.1.1
Valorar la possibilitat d'ampliar el PE de la Tordera per tal d'incloure-hi
l'estany de can Bancells
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del
patrimoni natural i del paisatge

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Valorar la possibilitat i conveniència d'ampliar el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge dels Estanys i Roureda de Tordera per tal d'incloure-hi l'estany de can Bancells.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Estudis Tècnics
Euros
6.000,00

El cost inclou l'estudi d'avaluació.
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.1.2
Ampliar el PE dels Turons de Maçanet per incloure altres sectors del
municipi amb afloraments basàltics
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del
patrimoni natural i del paisatge

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Valorar la possibilitat i conveniència d'ampliar el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge de l’Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons de Maçanet per tal d'incloure
altres afloraments basàltics del municipi no inclosos a l'EIN Turons de Maçanet.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

No
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost inclou l'estudi d'avaluació.
Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.1.3
Redactar i aprovar un Catàleg dels elements d'interès natural del
municipi que tingui valor normatiu
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del
patrimoni natural i del paisatge

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar un catàleg d'elements d'interès natural del municipi i tramitar la seva aprovació pel ple de
l'Ajuntament.
La redacció del catàleg pot basar-se en els elements d'interès identificats en aquest PALS. Cada
element fitxat hauria de tenir una fitxa associada que, com a mínim, recollís la següent informació:
- Descripció de l'element
- Motius d'inclusió al Catàleg
- Caracterització de la zona
- Normativa aplicable
- Grau de protecció que li atorga el Catàleg
- Documentació fotogràfica
- Cartografia a escala 1:5.000 o de més detall
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(URB)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Accions jurídiques i organitzatives
Euros
18.000,00

Finançament
AMA

Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.2.1
Redactar un pla de gestió i recuperació dels cursos fluvials i hàbitats
aquàtics
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.2 Recuperar les rieres, torrents i altres hàbitats aquàtics

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar un pla per gestionar i recuperar els cursos fluvials i hàbitats aquàtics del municipi. Aquest
document ha d'incloure, per una banda, mesures de gestió que siguin respectuosos amb aquests
sistemes i, per l'altra, proposar mesures per a recuperar o millorar trams degradats o amb poca
qualitat.
Aquest pla identificarà i inclourà els cursos fluvials, els medis aquàtics naturals, les basses, les fonts,
i la vegetació, flora i fauna associades.
Inclourà un inventari de les fonts i basses del municipi i proposarà mesures per potenciar al seva
funció com a hàbitat aquàtic i la seva recuperació en el cas d'estar abandonades.
Així mateix plantejarà l'opció de crear noves basses ja sigui en terrenys públics o privats.
El pla detallarà les actuacions i projectes necessaris i indicarà la seva temporalització i pressupost.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

No
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

18.000,00

El cost indicat inclou la redacció del pla
Finançament
AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL , SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.2.2
Realitzar una campanya de sensibilització ambiental sobre la
problemàtica de la introducció d'espècies de fauna i flora en ambients
humits
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.2 Recuperar les rieres, torrents i altres hàbitats aquàtics

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Conscienciar a la ciutadania de la problemàtica de la introducció d'espècies de fauna i flora al medi
natural mitjançant campanyes de sensibilització. Una campanya hauria d'anar adreçada
específicament a les escoles i una altra, adreçada a la població en general. En el primer cas caldria
incorporar aquesta temàtica dins les activitats escolars, i en el segon cas mitjançant tríptics o cartells
informatius que expliquin que la introducció d'espècies exòtiques és un dels elements responsables
de la pèrdua de diversitat en els ecosistemes i que provoca greus problemes ecològics, socials i
econòmics.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(CUL) , AMA(ED)

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
25.000,00

El cost que s’indica inclou el disseny de la campanya i de materials gràfics, una primera edició de materials, i
una quantitat per a elaboració de materials escolars. S'inclou una despesa periòdica per a renovació dels
materials cada 2 anys
Finançament
AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.3.1
Promoure la redacció de plans de gestió forestal en finques privades

Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Informar als propietaris forestals de la importància i dels avantatges de disposar d'un pla tècnic de
gestió i millora forestal (PTGMF) o bé d'un Pla Simple de Gestió Forestal. Aquests plans permeten
planificar a llarg termini i fixar objectius a aconseguir, aportant criteris tècnics a la gestió del bosc,
millorant la rendibilitat, reduint la inflamabilitat i, sovint, millorant els hàbitats per espècies de fauna i
flora. Disposar d'un PTGMF té avantatges administratius, econòmics (subvencions, ...) i fiscals entre
d'altres.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Sector forestal , CPF

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

3.000,00

El cost indicat inclou de forma orientativa una despesa per a les activitats de difusió.
Finançament
Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.3.2
Reajustar els límits de les àrees de caça i sol·licitar la declaració de
zones de seguretat d'acord amb l'existència de sòls urbans o zones
amb elevat ús públic
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Revisar els actuals límits de les Àrees Privades de Caça en aquells indrets on es superposen a sòls
urbans o indrets amb elevat ús públic, i redactar una proposta de delimitació de zones de seguretat
per sol·licitar la seva declaració amb la finalitat d'evitar conflictes i millorar la seguretat de les
persones. Així mateix, plantejar la possibilitat de crear Reserves de Caça.
Termini de realització o d'implantació

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjà

-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Societat de caçadors , Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Accions jurídiques i organitzatives
Euros
-

Es considera que no té cost perquè està internalitzat en la gestió política i dels tècnics municipals
Finançament
Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.3.3
Incrementar el control de la circulació motoritzada al medi natural

Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Regular l'accés motoritzat al medi natural mitjançant la redacció d'una ordenança municipal que limiti
i estableixi mesures de control dels vehicles motoritzats que transiten pel medi natural. Aquesta
ordenança pot inspirar-se en les directrius de la Llei 9/1995 de 27 de juliol de regulació de l'accés
motoritzat al medi natural i llur modificació (Decret 166/1998).
Establir convenis amb el cos d'agents rurals i els mossos d'esquadra amb la finalitat de coordinar les
tasques de vigilància.
Posar panells informatius en les zones de major afluència que expliquin l'ordenança municipal i
exposin consells per a minimitzar l'afectació sobre el medi natural.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Cos Agents Rurals , Mossos d'Esquadra

Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Accions jurídiques i organitzatives
Euros
-

Les tasques de redacció i aprovació de l'ordenança es considera que no té cost perquè està internalitzat en la
gestió dels tècnics municipals.
Depenent de la implicació dels Mossos d'Esquadra i del Cos d'Agents Rurals pot recaure sobre l'Ajuntament
més o menys participació en les tasques de vigilància.
Caldrà valorar econòmicament el cost de col·locar senyalització informativa.
Finançament
Mossos d'Esquadra , AMA

Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.3.4
Mantenir sense pavimentar els camins rurals actualment de terra

Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Mantenir sense paviment artificial els camins rurals que actualment són de terra i no es troben
recoberts, excepte en casos de seguretat viària o riscos.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , AMA(MA)

Entitats implicades
Propietaris particulars , ADF

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat

Accions jurídiques i organitzatives
Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Es considera l'acció sense cost ja que es tracta de l'aplicació d'un criteri.
Finançament
Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.4.1
Impulsar iniciatives de custòdia del territori

Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.4 Preservar els espais agropecuaris

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Potenciar acords de custòdia del territori entre propietaris de terrenys i entitats o associacions.
Aquests acords, tenen com a objectiu final la conservació a llarg termini dels valors naturals i
culturals i de les activitats pròpies d’un paisatge tot i que també ha de facilitar el rendiment econòmic
dels propietaris.
Termini de realització o d'implantació

Periodicitat

Llarg

Continuada

Prioritat (alta, mitjana, baixa)
Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Xarxa Custòdia Territori , Sector forestal , Sector agrícola , Ciutadania , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Es considera que no té cost perquè està internalitzat en la gestió política i dels tècnics municipals.
Finançament
Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL
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Acció 2.4.2
Recuperar espais per a l'activitat agrícola

Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.4 Preservar els espais agropecuaris

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar un pla de recuperació d'espais per a l'activitat agrícola que tingui com a eixos principals:
- La creació d'horts que puguin ser menats de forma no professional, però que contribueixin a
mantenir aquest tipus de conreu i a millorar el paisatge de del municipi.
- La recuperació d'espais erms per ser utilitzats per al conreu.
El pla haurà de contemplar quins espais són susceptibles de ser recuperats en cada cas, proposar
possibles fórmules de gestió i acords amb la propietat actual si no coincideix amb qui fialment
menarà el conreu, i com promoure i seleccionar les persones beneficiàries de l'activitat.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(PROM) , AMA(MA) , AMA(BS)

Entitats implicades
Sector agrícola , DAR , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Estudis Tècnics
Euros
-

El cost indicat correspon a la redacció del Pla, sense incloure les accions que es derivin de les propostes que
aquest efectui.
Finançament
DAR , AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.5.1
Adoptar solucions per a minimitzar l'efecte barrera de les
infraestructures que s'estan construint i les futures
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.5 Mantenir i millorar els connectors

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar un estudi que analitzi les possibilitats d'incrementar la permeabilitat de les infraestructures
viàries actuals i les de desenvolupament immediat, especialment en l’entorn de les zones humides i
cursos fluvials, i que proposi mesures de millora de la connectivitat.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
GISA , Diputació de Girona , D.G. Carreteres , Consell Comarcal

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

No
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

30.000,00

El cost inclou la redacció de l'estudi.
Finançament
GISA , Diputació de Girona , D.G. Carreteres , AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL
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Acció 2.5.2
Preservar la funció de connexió de la xarxa hidrogràfica, especialment
la Tordera, la riera de Santa Coloma,
la Torderola i el rierot de Martorell
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.5 Mantenir i millorar els connectors

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Identificar i delimitar els cursos fluvials que actuen com a corredors per tal de garantir-ne la funció
connectora, i estudiar la possible aprovació d'una ordenança o altre instrument normatiu que permeti
regular-hi els usos. En una futura revisió del planejament municipal establir determinacions de
protecció dels cursos fluvials i del seu entorn que permetin mantenir els espais fluvials i minimitzar la
creació de barreres transversals a aquests cursos.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Altres

No
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
-

Es considera que no té cost perquè està internalitzat en la gestió política i dels tècnics municipals.
Finançament
Indicadors
SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.6.1
Elaborar un protocol intern per al manteniment del caràcter de riera o
torrent en la urbanització dels trams fluvials que quedin inclosos en
zones urbanes
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.6 Conservar els elements naturals integrats en l'estructura
urbana

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar un protocol intern que regulin les actuacions urbanístiques i de manteniment que afectin
trams fluvials dins l’estructura urbana, de manera que es respecti al màxim l’estructura, composició i
funcionalitat de rieres i torrents. En el cas que aquests elements estiguin degradats, el protocol
aportarà actuacions a dur a terme per recuperar-los. A banda de les millores ecològiques,
hidrològiques i paisatgístiques d’aquestes actuacions, es millorarà la concepció social dels cursos
fluvials com a patrimoni natural, cultural i històric de la població.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
ACA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

12.000,00

El cost inclou la redacció del protocol.
Finançament
ACA , AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL
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Acció 2.6.2
Tractar amb criteris de naturalitat els espais arbrats que quedin
inclosos en la xarxa urbana
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.6 Conservar els elements naturals integrats en l'estructura
urbana

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar un manual de bones pràctiques per conservar els espais arbrats inclosos en la trama
urbana, de manera que es respecti l’estructura, composició i funcionalitat d'aquests espais arbrats.
En el cas que aquests elements estiguin degradats, el manual aportarà actuacions a dur a terme per
recuperar-los.
A banda de les millores ecològiques i paisatgístiques, es millorarà la concepció social d'aquests
espais arbrats com a patrimoni natural, cultural i històric de la població.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Baixa

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(OBR-SERV)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Estudis Tècnics
Euros
-

Es considera que no té cost perquè està internalitzat en la gestió política i dels tècnics municipals.
Finançament
Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.6.3
Analitzar els efectes sobre el sistema hidrològic de les urbanitzacions
situades a les capçaleres de rieres i torrents i corregir possibles
efectes negatius
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.6 Conservar els elements naturals integrats en l'estructura
urbana

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
ACA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

21.000,00

El cost inclou la redacció de l'estudi.
Finançament
ACA , AMA

Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL
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Acció 2.7.1
Vetllar per l'aplicació de mesures de restauració ambiental un cop
acabades les obres de la LAV
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.7 Minimitzar els impactes d'actuacions urbanístiques, activitats i
infraestructures

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Vetllar perquè s’executin correctament les mesures de restauració ambiental un cop finalitzin les
obres de la línia d’alta velocitat, tenint especial cura dels trams que afecten espais d’elevat interès
natural.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
ADIF , Ministerio de Fomento

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Programes de vigilància i control
Euros
-

Es considera que no té cost perquè està internalitzat en la gestió política i dels tècnics municipals.
Finançament
Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.7.2
Vetllar per la restauració ambiental de les activitats extractives

Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.7 Minimitzar els impactes d'actuacions urbanístiques, activitats i
infraestructures

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Vetllar perquè s’executin correctament les mesures de restauració ambiental un cop finalitzades les
activitats extractives. Aquesta restauració ha de ser especialment curosa als espeis protegits.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Dept. Medi Ambient i Habitatge

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No

Programes de vigilància i control

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Es considera que no té cost perquè està internalitzat en la gestió política i dels tècnics municipals.
Finançament
Indicadors
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Acció 2.7.3
Incorporar al Pla Parcial d'ampliació del polígon industrial Trety les
mesures necessàries per minimitzar l'afectació sobre el sistema
hidrològic (riera de can Vila, Torderola i Estany de Sils), el medi natural
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.7 Minimitzar els impactes d'actuacions urbanístiques, activitats i
infraestructures

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incorporar al Pla Parcial d'ampliació del polígon industrial Trety mesures que minimitzin l'afectació
que pot tenir sobre el sistema hidrològic l’entrada en funcionament d’aquest polígon, com control dels
efluents, regulació de les captacions d’aigua, control de lixiviats i aigües pluvials, regulació de
magatzems a l’aire lliure, franja de protecció al sistema hidrològic, etc.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(MA) , AMA(URB)

Entitats implicades
ACA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Plans urbanístics i sectorials
Euros
-

Es considera que no té cost perquè està internalitzat en la redacció del Pla Parcial la gestió dels tècnics
municipals.
Finançament
Indicadors
BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat

49 de 159

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 2.8.1
Integrar en la programació escolar activitats d'educació i
sensibilització sobre els valors naturals del municipi
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.8 Divulgar els valors naturals del municipi

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incorporar en el programa escolar dels centres educatius activitats relatives als valors naturals del
municipi i de la comarca. Atenent als diferents nivells educatius, aquestes activitats inclourien
classes teòriques on s’explicaria l’origen, la importància, el funcionament, etc., dels diferents
elements del patrimoni natural; visites al camp amb treballs pràctics; treballs de recerca; etc. Els
continguts del programa i la manera de redactar-lo i desenvolupar-lo haurien de ser treballats
conjuntament amb la comunitat educativa del municipi.
L'acció pot ser reforçada per la 2.8.3.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
AMA(MA) , AMA(ED) , AMA(CUL)

Entitats implicades
Centres educatius

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Es considera que no hi ha un cost específic associat a l'execució d'aquesta acció, ja que les actuacions a
emprendre hauran de ser definides a partir de la línia de treball que s'obri amb aquest objectiu.
Finançament
Indicadors
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Acció 2.8.2
Redactar un projecte de senyalització de rutes a peu i bicicleta que
permeti gaudir de tots els valors naturals i culturals i que integri les
diferents rutes ja existents
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.8 Divulgar els valors naturals del municipi

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar un projecte de senyalització de rutes a peu i amb bicicleta (sempre que sigui possible i
aconsellable) que inclogui rètols i plafons informatius sobre el medi natural i el paisatge del municipi i
que recorri els principals elements del patrimoni natural. Aquestes rutes haurien d’aprofitar els
camins ja existents i evitar que el seu traçat o ús públic pugi afectar els valors naturals.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(PROM) , AMA(ESP-JOV) , AMA(COM-TUR)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Projectes Executius
Euros
9.000,00

El cost inclou la redacció del projecte de senyalització però no la confecció i col·locació dels senyals.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 2.8.3
Redactar un pla de divulgació dels valors naturals que inclogui els
aspectes claus del municipi
Línia

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL
MUNICIPI

Programa

2.8 Divulgar els valors naturals del municipi

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar un pla per divulgar els valors naturals del municipi, especialment aquells més sensibles o
els que tenen un especial significat pel municipi, i aquells que es poden veure afavorits pels hàbits i
actituds de la ciutadania. Pels requeriments específics del col·lectiu, el pla hauria de contemplar
activitats de divulgació i sensibilització adreçades als caçadors. Aquest pla s'adreça al conjunt de la
ciutadania així com als visitants del municipi. L'acció ha de ser coherent amb la 2.8.1, la qual pot
reforçar.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Baixa

-

Entitats responsables
AMA(MA) , AMA(CUL)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

42.000,00

El cost inclou la redacció del projecte i disseny i impressió de materials gràfics (30000 euros). S'inclou una
despesa periòdica per actualitzar o reeditar materials.
Finançament
Diputació de Girona , Consell Comarcal , AMA

Indicadors
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Acció 3.1.1
Incorporar en el planejament urbanístic un tractament jerarquitzat de
la xarxa viària afavorint la creació d'eixos cívics amb prioritat per
vianants i bicicletes que vertebrin el municipi conjuntament amb
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament
urbanístic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Jerarquitzar adequadament els diferents trams de carrers i avingudes tenint en compte les
necessitats d'un model de mobilitat sostenible. L'objectiu és incorporar un major nivell de concreció
en la definició de les característiques de la xarxa viària de Maçanet.
Aquesta jerarquització, que cal incorporar en les revisions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal,
es farà a partir de la suma de les necessitats de les diverses xarxes de mobilitat que se sobreposen:
xarxa de vianants, xarxa de bicicletes, xarxa de transport públic i xarxa de circulació general.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Plans urbanístics i sectorials

Cost total estimat

Euros

Sense cost

-

Es considera que el cost està integrat en la redacció del planejament
Finançament
AMA

Indicadors
CARRERS DE PRIORITAT PER ALS VIANANTS , DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Acció 3.1.2
Incloure determinacions en el planejament urbanístic per tal que es
fixin estàndards elevats d'aparcaments en les noves edificacions
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament
urbanístic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Adequar els estàndards de reserva d'aparcament per a residencies i activitats previstos en el
planejament urbanístic.
Les determinacions del Planejament Urbanístic sobre el número de places d'aparcament per
habitatge que cal preveure a l'interior de l'edificació són elements cabdals per regular la demanda
d'aparcament en calçada. Per a establir aquestes determinacions és necessari fer una correcta
diagnosi de les necessitats que es generaran en el futur i tenir en compte també la necessitat
d'absorbir els possibles dèficits ja existents en el sector on s'ubiquen les noves construccions.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
Contractistes i promotors

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Plans urbanístics i sectorials

Cost total estimat

Euros

Sense cost

-

Es considera que el cost està integrat en la redacció del planejament
Finançament
AMA(URB)

Indicadors
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Acció 3.1.3
Aprofitar els Estudis de Mobilitat Generada associats al planejament
per compensar dèficits actuals i donar continuïtat a les estratègies
efectuades sobre el sòl urbà
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament
urbanístic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Desenvolupar adequadament els Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada del planejament
urbanístic.
Els Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG), regulats pel Decret 344/2006, i que
emanen de la Llei 9/2003 de Mobilitat i de la Llei d'Urbanisme (Text refós Decret 1/2005), són els
instruments que han de permetre que els nous desenvolupaments urbanístics incorporin ja el punt de
vista de la mobilitat sostenible.
Els EAMG acompanyaran tots els documents de Planejament Derivat (Plans Parcials, Plans
Especials, Plans de Millora Urbana, ...). Així mateix també són d'obligada realització en les
modificacions i revisions del Planejament General.
Seguint allò que estableix el Decret 344/2006, a grans trets el document haurà de contenir els
següents apartats:
1. Determinació de la mobilitat generada
2. Proposta de xarxa d’itineraris per a:
- Vianants
- TP superfície
- Bicicletes
- Vehicles
3. Proposta de finançament dels costos generats per l’increment de mobilitat
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
Contractistes i promotors , AMA(URB)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Sense cost

Tipus d'acció
Plans urbanístics i sectorials
Euros
-

Es considera que el cost està integrat en la redacció del planejament en què s'emmarca l'Estudi d'Avaluació
de la Mobilitat Generada, que és d'obligada redacció i el seu cost va a càrrec del promotor del Pla.
Finançament
DPTOP , Contractistes i promotors , AMA(URB)

Indicadors
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Acció 3.1.4
Valorar la idoneïtat del traçat previst per a la variant de la C-35

Acció compartida
PALS La Selva

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament
urbanístic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Fer gestions perquè es desenvolupin els estudis necessaris per avaluar la viabilitat d'un canvi de
traçat de la variant de la C-35 i, en el cas de concretar-se la idoneïtat del canvi de traçat,
desenvolupar-ne la proposta.
L'avaluació hauria de contemplar el fet que el traçat de la variant de la C-35, previst al nord del casc
urbà de Maçanet de la Selva, afectaria de forma important un sector força ben conservat de la plana
al costat dels Estanys de Sils, així com avaluar la conveniència d'agrupar els traçats en corredors ja
existents.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
DPTOP , AMA(URB)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

12.000,00

Finançament
D.G. Carreteres , AMA

Indicadors
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Acció 3.2.1
Ampliar l'actual sector de prioritat per a vianants duent a terme una
gestió més acurada de la circulació i l'estacionament i implementar
una xarxa d'eixos cívics
Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Completar la xarxa de carrers per a vianants mitjançant l'adaptació d'uns eixos cívics que abastin el
conjunt del nucli urbà i ampliant l'àmbit de prioritat per a vianant al sector central. L'acció ha de
contemplar l'elaboració dels projectes executius i l'execució de les obres necessàries per a
transformar els carrers ja existents.
L'objectiu final és la creació de zones específiques per a vianants, l'eixamplament de voreres o la
implantació d’àrees de prioritat invertida en que la mobilitat a peu i en vehicle privat inverteixen els
papers, de manera que és el vianant el que disposa de tota la calçada per al seu ús i el cotxe ha
d’adaptar-se a la velocitat i al ritme del desplaçament dels vianants.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , AMA(URB)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat

Tipus d'acció
Projectes Executius
Euros

Pendent de valorar

-

Finançament
Agents econòmics , Propietaris particulars , Contractistes i promotors , AMA

Indicadors
CARRERS DE PRIORITAT PER ALS VIANANTS , DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Acció 3.2.2
Executar les diferents fases del pla d'actuació del Pla d'Accessibilitat

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Implementar les diferents fases d'execució del Pla d'Accessibilitat, tal com queden ja recollides en el
mateix document aprovat pel consistori.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(OBR-SERV)

Entitats implicades
Ciutadania

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Execució d'obres

Cost total estimat

Euros

Pendent de valorar

-

L'IMSERSO i la ONCE tenen un conveni firmat amb l'objectiu de subvencionar actuacions d'accessibilitat.
Finançament
Contractistes i promotors , AMA

Indicadors
CARRERS DE PRIORITAT PER ALS VIANANTS
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Acció 3.2.3
Dissenyar i executar una xarxa d'itineraris per a bicicleta dins el nucli
urbà i entre els diferents sectors d'urbanització així com en relació
amb el medi natural
Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar un pla d'itineraris per a bicicleta amb l'objectiu d'establir una xarxa que enllaci els principals
equipaments i sectors del municipi i tingui continuïtat amb els itineraris pel medi natural.
La xarxa haurà d'adaptar-se a les diferents seccions de carrer existents al municipi, emprant les
diferents tipologies d'espais per a la bicicleta: cohabitació cotxe/bicicleta, bicicleta segregada en
calçada, bicicleta segregada a la vorera, o cohabitació vianants/bicicleta.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , AMA(URB)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Projectes Executius
Euros
12.000,00

Finançament
AMA(URB)

Indicadors
DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Acció 3.3.1
Implementar les millores previstes en l'oferta de transport públic urbà

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.3 Potenciar el transport públic

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Implementar les recomanacions de l'estudi de valoració del servei de transport públic urbà
encarregat per l'Ajuntament de Maçanet, consistents en un augment de la freqüència mitjançant
l'establiment d'un servei de transport a la demanda.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA , Aut. Terr. Mobilitat Àrea Girona

Entitats implicades
Concessionària TP

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Posada en marxa de nous serveis

Cost total estimat

Euros
407.070,00

Finançament
Aut. Terr. Mobilitat Àrea Girona , AMA

Indicadors
DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Acció 3.3.2
Millorar la connexió en autobús amb l'estació de RENFE a Sils, en el
marc de les millores introduïdes per l'Autoritat Territorial de Mobilitat
de l'Àrea de Girona
Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.3 Potenciar el transport públic

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar canvis en els serveis de transport públic interurbà per carretera per tal de millorar la
intermodalitat amb el transport ferroviari. Es tracta de dotar Maçanet de la Selva d'un transport per
carretera que estigui coordinat amb els horaris de pas dels trens a l'estació de RENFE a Sils.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , Concessionària TP , Aut. Terr. Mobilitat Àrea Girona

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat
Sense cost

Tipus d'acció
Posada en marxa de nous serveis
Euros
-

Finançament
Indicadors
DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Acció 3.3.3
Millorar la informació sobre l'oferta de transport col·lectiu al municipi

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.3 Potenciar el transport públic

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar diferents actuacions per a millorar la informació sobre l'oferta de transport col·lectiu al
municipi.
Aquestes actuacions comprendran una millora de la informació a les parades, implementant a
mesura que sigui possible informació electrònica en temps real. Així mateix es millorarà la informació
disponible a Internet.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , Aut. Terr. Mobilitat Àrea Girona , Concessionària TP

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No

Posada en marxa de nous serveis

Cost total estimat

Euros

Pendent de valorar

-

Finançament
Aut. Terr. Mobilitat Àrea Girona , Concessionària TP , AMA

Indicadors
DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Acció 3.3.4
Millorar la qualitat de les parades i estació del transport públic

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.3 Potenciar el transport públic

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Dotar les parades de transport públic dels elements de mobiliari urbà que garanteixin una millor
qualitat del temps d'espera. Això passa per incrementar les parades que disposin de marquesina i
augmentar la informació disponible, incorporant elements tecnològics que permetin conèixer el
temps d'espera.
Així mateix, estudiar la possibilitat i coveniència de reubicar l'estació d'autobusos perquè pugui donar
un millor servei.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , Aut. Terr. Mobilitat Àrea Girona , Concessionària TP

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Execució d'obres
Euros
-

El cost inclou l'estudi d'avaluació de la reubicació de la parada d'autobusos. El cost de millora de les parades
caldrà definir-lo específicament quan es plantegi l'actuació de millora a dur a terme en cada cas.
Finançament
Concessionària TP , Aut. Terr. Mobilitat Àrea Girona , AMA

Indicadors
DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Acció 3.4.1
Homogeneïtzar, ordenar i completar els elements reductors de
velocitat
Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Desenvolupar un pla que permeti la homogeneïtzació i la regularització dels elements reductors de
velocitat presents al municipi, amb l'objectiu de garantir una correcta funcionalitat i una major
seguretat, i tenint en compte l'establiment d'un sistema amb coherència i que disposi d'unes pautes
que permetin una homogeneïtzació.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Projectes Executius
Euros
3.000,00

El cost indicat inclou únicament la redacció del pla. El cost d’execució serà estimat en el propi pla
Finançament
AMA(OBR-SERV)

Indicadors
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Acció 3.4.2
Pacificar la travessera de la C-35, tot millorant-ne la permeabilitat i les
interseccions
Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar un projecte de millores en la travessera de la C-35 adreçades a incrementar-ne la
permeabilitat per a vianants i bicicletes.
Entre les actuacions a preveure hi ha la construcció de voreres amb continuïtat, permetent itineraris
per a vianants segurs i de qualitat, conjuntament amb passos de vianants, regulats semafòricament
quan sigui necessari.
L'execució de rotondes i minirotondes pot ser un dels elements a preveure, ja que participen en la
regulació dels fluxos de vehicles a motor a la xarxa viària.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
D.G. Carreteres , AMA(URB)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Execució d'obres
Euros
18.000,00

El cost indicat inclou únicament la redacció del projecte executiu. El cost d’execució serà estimat en el propi
projecte
Finançament
D.G. Carreteres

Indicadors
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Acció 3.4.3
Millorar la senyalització orientativa en la xarxa viària, en la xarxa de
camins i en el s polígons industrials
Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Desenvolupar un Pla de senyalització orientativa en la xarxa viària local i en la xarxa de camins que
faciliti l'accés als diferents punts del territori i alhora ajudi a ordenar la circulació dels vehicles. De
forma específica es considerarà la senyalització dins els polígons industrials.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , D.G. Carreteres

Entitats implicades
Consell Comarcal

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No

Projectes Executius

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

3.000,00

El cost indicat inclou únicament la redacció del pla. El cost d’execució serà estimat en el propi pla
Finançament
D.G. Carreteres , Consell Comarcal , AMA

Indicadors
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Acció 3.4.4
Potenciar la utilització dels aparcaments fora calçada situats al costat
del CAP i el Pavelló
Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar una proposta d'actuació en la senyalització i en la urbanització del sector que permeti
potenciar la utilització dels aparcaments fora calçada situats al costat del CAP i el Pavelló.
Aquesta actuació s'ha d'entendre en el marc de les propostes d'ampliació del sector de prioritat de
vianants i de la constitució d'una xarxa de vies en que caldrà ampliar voreres i eliminar places
d'aparcament en calçada.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(OBR-SERV) , AMA(URB)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat

Tipus d'acció
Projectes Executius
Euros
3.000,00

El cost indicat inclou únicament la redacció del Projecte. El cost d’execució serà estimat en el propi pla
Finançament
AMA

Indicadors

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat

67 de 159

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 3.5.1
Reduir l'accidentalitat mitjançant la millora de la senyalització i la
implantació de les diverses mesures de reducció de la velocitat
Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.5 Fomentar els hàbits de mobilitat sostenible

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Identificar els punts negres de la xarxa viària i dur a terme un conjunt d'accions vinculades amb la
senyalització i la implantació d'elements reductors de la velocitat.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
D.G. Carreteres , AMA(OBR-SERV)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Execució d'obres
Euros
-

Finançament
D.G. Carreteres , AMA

Indicadors
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Acció 3.5.2
Realitzar campanyes d'educació sobre mobilitat sostenible a l'escola

Línia

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA
INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS
DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

Programa

3.5 Fomentar els hàbits de mobilitat sostenible

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Desenvolupar campanyes d'educació periòdiques dirigides als alumnes de primària i secundària per
tal de sensibilitzar-los sobre els impactes de la mobilitat i afavorir l'assumpció de pautes de mobilitat
més sostenibles.
Les activitats haurien de tenir per objectiu no només que els alumnes aprenguessin un seguit de
normes i senyals de trànsit per circular millor, sinó que canviessin de mentalitat i d’actitud per
arraconar progressivament l’actual model de mobilitat en favor d’un model sostenible que transmeti
valors i actituds de civisme, tolerància i respecte pels espais urbans col·lectius.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
Centres educatius , AMA(ED)

Entitats implicades
DGPAS

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
20.000,00

El cost correspon a una despesa anual de 2000 € durant tot el període de vigència del PALS destinat a
produir i renovar els materials de divulgació. Es considera que les campanyes podrien ser executades per la
policia municipal.
Finançament
DGPAS , AMA(ED) , Centres educatius

Indicadors
DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
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Acció 4.1.1
Fer el seguiment i avisar als grans consumidors d'aigua del municipi

Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.1 Incrementar el control del consum d'aigua

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Identificar els grans consumidors d'aigua del municipi i establir un mecanisme de control i seguiment
dels seus consums, amb l'objectiu de detectar possibles incidències causants d'aquests
sobreconsums i estudiar-ne estratègies de reducció.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
PIPTIÓ , Rec Madral , SOREA , AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Programes de vigilància i control

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost de l'acció es considera internalitzat en la pròpia gestió municipal de l'aigua.
Finançament
AMA

Indicadors
ÚS DE L'AIGUA
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Acció 4.1.2
Fer seguiment dels consums de les dependències municipals

Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.1 Incrementar el control del consum d'aigua

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Instal·lar comptadors en totes les dependències i instal·lacions municipals per tal de conèixer el
consum d'aigua de l'Ajuntament per als diferents usos. Designar un responsable del seguiment
d'aquests consums que permeti detectar possibles incidències i alarmes per sobreconsum i es
puguin emprendre les actuacions pertinents per corregir-les.
Termini de realització o d'implantació

Periodicitat

Mitjà

Continuada

Prioritat (alta, mitjana, baixa)
Alta

Entitats responsables
PIPTIÓ , SOREA , AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Programes de vigilància i control
Euros
30.000,00

El cost associat a l'acció que no queda internalitzat en la pròpia gestió municipal correspon a l'adquisició i
instal·lació de comptadors que siguin necessaris. En funció de com es concretin aquestes necessitats caldrà
destinar una partida a aquesta adquisició i instal·lació. Inicialment es proposa una partida de 6.000 euros
anuals durant 5 anys per a l'adquisició i instal·lació de comptadors i el control dels consums.
Finançament
AMA

Indicadors
ÚS DE L'AIGUA
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Acció 4.1.3
Mantenir i avaluar el pla de millora de rendiment de la xarxa de
distribució d'aigua
Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.1 Incrementar el control del consum d'aigua

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Desenvolupar el pla de rendiment de la xarxa d'abastament centrat en l'objectiu de disminuir les
pèrdues de la xarxa i maximitzar l'eficiència en la distribució i fer una avaluació de la implantació del
Pla per veure si s'estan aconseguint els objectius fixats.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Alta

Entitats responsables
PIPTIÓ , Rec Madral , SOREA , AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Programes de vigilància i control

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cost d'aquesta acció queda integrat en el Pla Director de l'acció 4.3.2
Finançament
PIPTIÓ , SOREA , Rec Madral , AMA

Indicadors
ÚS DE L'AIGUA
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Acció 4.1.4
Recollir dades dels aqüífers periòdicament fent un seguiment dels
nivells piezomètrics dels punts de captació de l'aigua de xarxa
Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.1 Incrementar el control del consum d'aigua

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar un sistema de seguiment dels nivells piezomètrics dels pous de captació de l'aigua de
xarxa, estudiar-ne la seva evolució, les seves característiques, permetent així avaluar-ne el seu ús
actual i també fer-ne una gestió i planificació més adequada i integrada en la gestió municipal de
l'aigua.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Mensual

Alta

Entitats responsables
PIPTIÓ , Rec Madral , SOREA , AMA(MA) , ACA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Programes de vigilància i control
Euros
-

Aquesta acció es considera internalitzat en el cost de gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua i de
l'Ajuntament.
Finançament
AMA , ACA

Indicadors
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Acció 4.2.1
Mantenir i actualitzar l'ordenança sobre gestió i estalvi de l'aigua

Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Revisar i actualitzar l'ordenança sobre gestió i incloure-hi un procediment d'aplicació de l'ordenança.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Accions jurídiques i organitzatives

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

1.500,00

El cost fa referència a la redacció del procediment i a una jornada informativa. 50% del cost subvencionat
Finançament
AMA

Indicadors
CONSUM DOMÈSTIC D'AIGUA , ÚS DE L'AIGUA
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Acció 4.2.2
Fer les gestions necessàries per garantir l'aprofitament d'aigua de
l'EDAR
Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua la inclusió en el projecte de les EDAR's municipals, l'estudi i
la inclusió d'un sistema per a l'aprofitament de les aigües depurades. Es recomana negociar i
consensuar amb l'ACA les possibilitats existents.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
ACA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Accions jurídiques i organitzatives
Euros
-

El cost dels estudis necessaris o la modificació del projecte de l'EDAR caldrà dimensionar-los en funció de la
resposta de l'ACA a la sol·licitud presentada i de la valoració de possibilitats que es realitzi.
Finançament
ACA

Indicadors
ÚS DE L'AIGUA
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Acció 4.2.3
Implantar un sistema tarifari que potenciï l'estalvi

Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar i aprovar un sistema de tarificació de l'aigua que permeti potenciar l'estalvi d'aigua en el
municipi, amb blocs de consum per trams, on el segon i tercer tram siguin molt més cars que el tram
de consum bàsic.
S'aconseguirà reduir el consum del recurs aigua potable gràcies a l'ajust i actualització periòdica dels
preus dels blocs de consum d'aigua.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Comp. Subministradores , PIPTIÓ , Rec Madral , SOREA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Accions jurídiques i organitzatives

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

El cos de l'acció queda inclòs en la gestió del recurs al municipi.
Finançament
Indicadors
CONSUM DOMÈSTIC D'AIGUA , ÚS DE L'AIGUA
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Acció 4.3.1
Elaborar un Pla Director de la Xarxa de Clavegueram que permeti la
planificació i gestió de la xarxa.
Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.3 Mantenir i millorar la qualitat de les aigües subterrànies

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar i aprovar un Pla Director de la xarxa de clavegueram en baixa i dotar-lo de partida
pressupostària anual que permeti executar gradualment les actuacions que contempli. El Pla Director
ha de programar i pressupostar les actuacions necessàries per a:
- Completar les mancances d'informació sobre la xarxa de clavegueram: materials, estat de
conservació, cartografia, etc.
- Planificar les actuacions de millora i de rehabilitació
- Minimitzar els abocaments a través dels sobreeixidors i els vessaments de col·lectors malmesos
- Accelerar la connexió a la xarxa de les urbanitzacions que encara no estan connectades
- Preveure la construcció de xarxa separativa de pluvials a les zones on sigui viable, tot aprofitant les
noves actuacions o les reformes a la via pública
- Instal·lar als dipòsits amb capacitat suficient per a l'aprofitament d'aigües pluvials
- Realitzar un seguiment de la gestió i eficàcia del clavegueram
- Etc.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Plans urbanístics i sectorials
Euros
25.000,00

El cost i el termini estimat correspon a la redacció del Pla i no inclou les partides ni el desenvolupament de
les actuacions que aquest prevegi.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 4.3.2
Elaborar un Pla Director de l'aigua d'abastament que permeti la
planificació i gestió de la xarxa
Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.3 Mantenir i millorar la qualitat de les aigües subterrànies

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar i aprovar un Pla Director de la xarxa d'abastament d'aigua potable al municipi que estableixi
les actuacions necessàries pel manteniment i millora del servei. Dotar-lo d'una partida pressupostària
anual que permeti executar gradualment les actuacions que contempli.
Aquest pla ha de contemplar aspectes com el grau de cobertura, les necessitats de restitució de
canonades, els mecanismes de mesura de consums i detecció de pèrdues, etc.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
Rec Madral , SOREA , PIPTIÓ , AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Plans urbanístics i sectorials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

20.000,00

El cost estimat correspon a l'elaboració del Pla i no inclou les partides destinades a les actuacions que aquest
prevegi.
Finançament
PIPTIÓ , SOREA , Rec Madral , AMA

Indicadors
ÚS DE L'AIGUA
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Acció 4.4.1
Elaborar un projecte d'ampliació de l'EDAR per aconseguir el correcte
tractament de les aigües
Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.4 Necessitat d'ampliar l'EDAR per augmentar la seva capacitat
de tractament

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar i executar el projecte d'ampliació de l'EDAR del municipi, per així evitar la possibilitat que
alguns paràmetres superin el límits establerts per la Directiva 91/271/CEE.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
ACA

Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat

Tipus d'acció
Estudis Tècnics
Euros

Pendent de valorar

-

Cost pendent de valorar segons el tipus de projecte que es decideixi implantar.
Finançament
AMA , ACA

Indicadors
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Acció 4.4.2
Aprovar el projecte i construir les depuradores per Montbarbat i Mas
Altaba.
Línia

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR
LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE SUBMINISTRAMENT I
D'ABOCAMENT

Programa

4.4 Necessitat d'ampliar l'EDAR per augmentar la seva capacitat
de tractament

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Autoritzar la construcció de les depuradores a les urbanitzacions de Montbarbat i Mas Altaba, per
poder millorar, així, el sistema de tractament actual de les aigües residuals que produeixen.
Prèviament caldrà aprovar els projectes corresponents, amb la intervenció corresponent de l'ACA.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(URB) , AMA(MA)

Entitats implicades
ACA

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Execució d'obres

Cost total estimat

Euros

Pendent de valorar

-

Cost pendent de valorar segons el projecte que s'aprovi.
Finançament
AMA , ACA

Indicadors
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Acció 5.1.1
Desenvolupar campanyes periòdiques encaminades a promoure la
reducció dels residus generats
Línia

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA
GESTIÓ

Programa

5.1 Augmentar la implicació dels diferents sectors en la
minimització de residus

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Dissenyar i desenvolupar campanyes periòdiques per a la minimització de residus, amb l'objectiu
d'introduir canvis en els hàbits de consum de la ciutadania i les empreses per tal d'estalviar matèries
primeres i generar un menor impacte ambiental.
Aquestes campanyes han d'anar adreçades a diferents sectors del municipi (comerços, restaurants,
tallers, particulars, etc.), i incidir en les particularitats de cada un d'ells.
Els seus grans eixos poden ser:
- Fomentar el canvi d'hàbits a les llars, comerços, bars i restaurants, amb material de difusió que
fomenti canvis de tipus d'embolcalls, reducció del consum de bosses de plàstic a les compres, etc.
- Fomentar la implantació d'exigències ambientals per part dels responsables de les empreses als
seus proveïdors.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Alta

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Agència de Residus de Catalunya , Consell Comarcal , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

30.000,00

Els costos preveuen una despesa anual de 3.000 € durant els 10 anys de vigència del pla considerant que
part de les tasques seran realitzades per col·lectius d'inserció sociolaboral.
Finançament
Agència de Residus de Catalunya , AMA(MA)

Indicadors
ÍNDEX DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS , LA GESTIÓ DE RESIDUS
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Acció 5.1.2
Fomentar el compostatge casolà com a eina per a augmentar la
valorització i simplificar la gestió dels residus
Línia

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA
GESTIÓ

Programa

5.1 Augmentar la implicació dels diferents sectors en la
minimització de residus

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Continuar definint i portant a terme diverses mesures per tal d'incentivar la ciutadania a adherir-se a
la pràctica del compostatge casolà. Algunes d'aquestes mesures poden ser:
- Portar a terme campanyes periòdiques informatives sobre com cal portar a terme el procés, quins
són els avantatges d'aquest, etc.
- Realitzar sessions de formació adreçades a les persones que hi estiguin interessades
- Distribució de compostadors
- Estudiar la viabilitat de implantar una reducció en la taxa d'escombraries als veïns i veïnes que
portin a terme compostatge casolà
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Biennal

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Ciutadania , Consell Comarcal

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

90.000,00

Per a desenvolupar aquestes campanyes es poden utilitzar materials editats pel Consell Comarcal de La
Selva.
El cost estimat preveu una despesa bianual de 18.000 € per a l'edició dels materials, la realització de la
campanya i la compra de 60 compostadors.
Finançament
AMA(MA) , Consell Comarcal , Agència de Residus de Catalunya

Indicadors
ÍNDEX DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS , LA GESTIÓ DE RESIDUS
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Acció 5.2.1
Incentivar la participació de la ciutadania en la recollida selectiva i en
l'ús de la deixalleria
Línia

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA
GESTIÓ

Programa

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors
d'activitat en la correcta gestió dels residus

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Dissenyar i desenvolupar campanyes de sensibilització a les llars i grans generadors amb l'objectiu
d'augmentar els nivells de recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus (vidre, paper i
cartró, envasos i matèria orgànica).
Aquestes campanyes s'han de realitzar de forma periòdica. Es proposa utilitzar materials divulgatius
que recullin informació sobre bones pràctiques pel que fa a la gestió dels residus, que poden anar
adreçats a la ciutadania en general i a col·lectius específics com són: jardiners, comercials, etc.
Aquests materials poden recollir informació com:
- Com, quan i on cal aportar cadascuna de les fraccions dels residus
- Funcionament de les recollides específiques del municipi
- Quines fraccions es recullen a la deixalleria i el funcionament d'aquesta instal·lació
Per afavorir l'assoliment dels objectius d'aquesta acció serà clau el retorn de la informació a la
ciutadania sobre l'evolució de la recollida selectiva, i els beneficis ambientals associats d'uns alts
nivells de participació. Aquest retorn es podria fer de manera periòdica en publicacions municipals o
en els mateixos materials divulgatius.
Així mateix, es proposa crear un incentiu o compensació per als particulars que utilitzin assiduament
la deixalleria per tal d'afavorir l'ús d'aquesta instal·lació.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Alta

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Agència de Residus de Catalunya , Consell Comarcal , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
-

El cost d'aquesta acció està inclòs a la 5.1.1
Finançament
Agència de Residus de Catalunya , AMA(MA)

Indicadors
RECUPERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
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Acció 5.2.2
Fomentar que les activitats industrials assumeixin la gestió dels
residus industrials assimilables
Línia

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA
GESTIÓ

Programa

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors
d'activitat en la correcta gestió dels residus

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Informar les activitats industrials de la seva obligació de responsabilitzar-se de gestionar els residus
que generen a través d'un transportista i de gestors autoritzats.
Definir un termini d'adequació al que estableix la legislació i posteriorment, suprimir el servei
municipal a aquestes activitats.
La mesura ha d'anar acompanyada de la supressió de la taxa de residus a aquelles empreses que ja
no utilitzin els serveis municipals.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Baixa

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Sector industrial

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
Indicadors
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Acció 5.2.3
Elaborar una ordenança per a la regulació de la gestió dels residus al
municipi
Línia

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA
GESTIÓ

Programa

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors
d'activitat en la correcta gestió dels residus

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar i aprovar una ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus municipals que
estableixi les funcions del servei públic de recollida de residus en relació a:
- la recollida de residus municipals
- la recollida a grans generadors
- els residus comercials
- els residus industrials assimilables
- el servei de deixalleria
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Accions jurídiques i organitzatives
Euros
-

Finançament
Indicadors
RECUPERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS , ÍNDEX DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS , LA GESTIÓ DE
RESIDUS
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Acció 5.2.4
Millorar la gestió dels residus municipals a través de la sistematització
dels processos.
Línia

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA
GESTIÓ

Programa

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors
d'activitat en la correcta gestió dels residus

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Definir els protocols necessaris per formalitzar els següents aspectes de la gestió de residus:
- Obtenció i tractament de les dades
- Mecanismes de control de l'empresa concessionària
- Sistemes d'actuació ràpida en cas d'incidències
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Concessionària RSU

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Accions jurídiques i organitzatives

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
AMA(MA)

Indicadors
RECUPERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
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Acció 5.2.5
Cartografiar la ubicació dels contenidors de recollida de residus
municipals
Línia

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA
GESTIÓ

Programa

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors
d'activitat en la correcta gestió dels residus

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar i mantenir al dia un plànol del municipi amb la situació dels contenidors de recollida de les
diferents fraccions dels residus municipals.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(URB)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Accions jurídiques i organitzatives
Euros
-

Finançament
Indicadors
RECUPERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
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Acció 5.2.6
Fer un estudi econòmic del servei de recollida i gestió dels residus
municipals i de la neteja viària
Línia

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA
GESTIÓ

Programa

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors
d'activitat en la correcta gestió dels residus

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar una avaluació dels costos econòmics associats als serveis de neteja viària i a la recollida i
gestió dels residus municipals incloent, com a mínim:
- Despeses de recollida, transport i gestió de la fracció unitària i voluminosos
- Despeses de recollida i transport de la matèria orgànica
- Rentat de contenidors
- Despeses de gestió de les àrees d’aportació de recollida selectiva
- Despeses de gestió de la deixalleria
- Despeses del servei de neteja viària
- Recaptació taxa de residus domèstics Residencial Park
- Recaptació taxa de residus domèstics i comercials resta del municipi
- Ingressos per retorn del cànon
- Ingressos ECOEMBES
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(HI)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
AMA(MA)

Indicadors
DESPESA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT
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Acció 6.1.1
Definir un responsable municipal de control de consums de
l'enllumenat i els edificis públics
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments
municipals energèticament eficient

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Definir les funcions d'un/a gestor/a energètic com a persona encarregada del seguiment i
optimització dels consums energètics de l'administració municipal. Aquest tècnic/a s’encarregaria de
la gestió de les dades de consums, dels contactes amb les companyies subministradores, del
seguiment de les incidències i anomalies i de definir uns objectius d’estalvi per a cadascuna de les
instal·lacions municipals. També seria el/la responsable del software de seguiment i execució de les
accions proposades en aquest programa, del sistema de comptabilitat energètica, i responsable de
les accions d'estalvi energètic en l'enllumenat públic i en els equipaments municipals (adaptació a la
llei de contaminació lumínica).Aquest càrrec pot correspondre a un tècnic/a municipal, o bé es pot
subcontractar a una empresa externa, que subministri el software de treball i l'assessorament a
l'equip tècnic de l'Ajuntament.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ICAEN

Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Amortitzable

Tipus d'acció
Programes de vigilància i control
Euros
30.000,00

Es contempla la contractació d'una persona a l'Ajuntament amb una dedicació de 15h setmanals, o bé una
combinació entre personal de l'Ajuntament i una empresa externa pel mateix valor. Es considera amortitzable,
ja que les seves accions contribuiran a un estalvi energètic.
Finançament
Consell Comarcal , AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.1.2
Implantar un sistema informàtic de control de consums d'energia de
les dependències i enllumenat públic
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments
municipals energèticament eficient

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Controlar la despesa energètica de tots els equipaments municipals mitjançant un sistema informàtic
centralitzat que permeti un coneixement precís i un seguiment àgil de l’evolució dels consums.
Aquest sistema informàtic de seguiment, ha de contemplar, tant l'evolució de consums com el
seguiment de les actuacions dutes a terme en els diferents àmbits, amb especial incidència en el
seguiment continuat de les millores i actuacions de l'enllumenat públic. Amb la implantació del
sistema caldria realitzar l'inventari de tots els elements que consumeixen energia, amb les seves
característiques tècniques, per tal de conèixer a fons tots els elements instal·lats, i la situació de
totes les escomeses.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ICAEN

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Programes de vigilància i control

Cost total estimat

Euros

Amortitzable

30.000,00

En el cost d'implantació s'ha contemplat una inversió inicial de 15.000 € per a la contractació d'una empresa
exterior que realitzi la implantació del sistema de gestió (amb les hores de realització d'inventaris), i també
una despesa periòdica de manteniment i seguiment que equival a 3.000 € bianuals.
Finançament
ICAEN , AMA(ED) , AMA(ESP-JOV) , AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.1.3
Definir uns protocols de gestió i manteniment dels equipaments
perquè siguin energèticament eficients
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments
municipals energèticament eficient

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar i implantar els següents protocols d'eficiència energètica en el manteniment dels edificis:
- Controlar mensualment el consum real d'energia a cada edifici, amb un control de Pla, Punta, Vall i
Reactiva.
- Omplir unes fitxes de temperatures de consigna de la climatització, horaris i usuaris setmanals de
l'equipament, nombre de persones que es dutxen en les instal·lacions esportives, horaris d'encesa i
apagada d'equips de climatització, i calefacció; per tal de poder saber la quantitat d'ús que es fa de
l'equipament.
- Assegurar un control preventiu de calderes i equips energètics, amb control de fums.
- Definir un protocol per a cada estació, de les temperatures de consigna, en ús i sense ús (22ºC i
que cal que tingui l'edifici )
- Regular les vàlvules termostàtiques dels radiadors per a optimitzar el consum. En el cas de
sistemes de regulació automàtics, definir els horaris d'encesa i apagada segons usos.
- Incorporació de bones pràctiques en l'ús, funcionament i manteniment de la resta d'equips
consumidors d'energia
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Amortitzable

Tipus d'acció
Programes de vigilància i control
Euros
12.000,00

Es considera un cost inicial corresponent a la contractació d'una empresa de consultoria externa que realitzés
l'estudi dels sistemes de manteniment actuals de l'Ajuntament, i que assessorés en la implantació dels
protocols de manteniment i bones pràctiques.
Finançament
AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.1.4
Realitzar sessions formatives en bones pràctiques energètiques als
responsables de manteniment i al personal municipal que treballa en
els edificis municipals
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments
municipals energèticament eficient

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Organitzar i portar a terme unes sessions de formació als responsables de manteniment de les
instal·lacions públiques locals i al personal municipal que treballa als diferents edificis municipals per
tal que adquireixin bones pràctiques energètiques. Caldria elaborar un protocol genèric de bones
pràctiques energètiques aplicables a les diferents dependències i serveis municipals, editar-lo i
distribuir-lo al personal. Caldrà, a més, fer un seguiment periòdic de l'aplicació del protocol per tal de
detectar i corregir possibles pràctiques no concordants amb aquest.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Altres

No
Cost total estimat

Euros

Amortitzable

12.000,00

Es considera un cost de 6.000 € per a la contractació d'una empresa externa per a la realització de les guies
de bones pràctiques, així com de l'assessorament i seguiment de la seva implantació. I una despesa periòdica
de 2.000€ anuals per tres anys per a la repetició de les sessions formatives.
Finançament
AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.2.1
Implantar el pla i complir la Normativa de Contaminació Lluminosa
abans del 31 de Desembre del 2009, segons el plec vigent de
manteniment
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.2 Reduir el consum energètic i la contaminació lluminosa de
l'enllumenat públic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Tal com determina la Llei de Contaminació Lluminosa Llei de Contaminació Lumínica 6/2001(Decret
82/2005),és necessari abans de l'any 2008 realitzar el Pla d'Adaptació a la Contaminació Llumínica,
el qual implica:
- l' Inventariat de les instal·lacions existents
- la senyalització i codificació de tots els punts de llums, i elaboració d'una base de dades exhaustiva
sobre els diferents components de les instal·lacions ( centres de comandament, línies de distribució,
lluminàries, làmpades i equips auxiliars) amb el seu consum.
- l' Anàlisi dels paràmetres lumínics (Lux, FHS, tipus de regulació)
- Definició de les zones llumíniques del municipi a partir de la proposta que realitza l'Oficina de
Contaminació Lluminosa de la Generalitat
- Definició d'un pla d'actuacions i d'inversions trianual.
I abans del 31 de desembre de 2009 desenvolupar progressivament aquest Pla d'Adaptació a la
Normativa de Contaminació Lluminosa tal com fixa la normativa.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Execució d'obres
Euros
-

El cost està pendent de valorar, segons els resultats del Pla d'Adaptació. Es considera un cost amortitzable, ja
que les inversions implicaran un estalvi energètic.
Finançament
DGQA , AMA

Indicadors
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Acció 6.2.2
Integrar els criteris de la llei 6/2001 en tots els nous projectes
d'enllumenat
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.2 Reduir el consum energètic i la contaminació lluminosa de
l'enllumenat públic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incorporar els criteris d'eficiència energètica i de prevenció de la contaminació lluminosa que marca
la normativa, en tots els nous projectes d'enllumenat públic, com a requisit en els Plecs de
Condicions Tècniques.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Altres

Sí
Cost total estimat
Sense cost

Euros
-

Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 6.3.1
Implantar en els nous plecs de condicions la instal·lació obligatòria de
sistemes de telecontrol i gestió eficient de l'energia en els sistemes de
il·luminació
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en
els edificis públics

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Definir com a requisit obligatori en els els Plecs de condicions de nous edificis municipals, ja sigui
edificis finançats per l'Ajuntament, o per altres administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació
de Girona, etc.), la implantació de sistemes centralitzats de control de la climatització i de la
il·luminació, els quals disposin d'un ordinador disponible en l'edifici que permeti la manipulació i el
control de les instal·lacions. Tanmateix també han d'incorporar comptadors electrònics d'energia
elèctrica i de gas, que es connectin també en aquest sistema de telegestió.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Altres

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
4.000,00

S'inclou la contractació d'una empresa externa per tal que realitzi la guia d'elaboració dels plecs i que
determini quin tipus de sistema és l'òptim
Finançament
AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.3.2
Realitzar auditories energètiques dels edificis de major consum, per
establir un pla de millores i reducció del consum
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en
els edificis públics

Acció vinculada
al POUM

Descripció
A partir de les dades obtingudes en la diagnosi ambiental, així com en la implantació de la
comptabilitat energètica, realitzar els diagnòstics energètics sobre els edificis municipals de major
consum del municipi. En base a aquesta informació, elaborar un pla de gestió energètica municipal
per programar la realització de les actuacions que s'hagin diagnosticat, amb un sistema de
manteniment, lligat al programa de comptabilitat i control de consums de l'Ajuntament.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ICAEN

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

16.000,00

Es considera l'auditoria dels 5 edificis de major consum, amb un cost unitari d'auditoria de 3.200 €
Finançament
ICAEN , AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.3.3
Realitzar una instal·lació solar fotovoltaica amb connexió a xarxa i
instal·lar energia solar tèrmica a les instal·lacions esportives
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en
els edificis públics

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar una instal·lació solar fotovoltaica d'uns 20 - 30 kW connectada a xarxa, amb participacions
econòmiques múltiples per part dels habitants del municipi. Al mateix temps procedir a la instal·lació
de sistemes solars d'aigua calenta sanitària per a tots els pavellons i centres poliesportius que
disposin d'un consum significatiu d'aigua calenta
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ICAEN

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Execució d'obres
Euros
229.000,00

El cost contempla una instal·lació solar fotovoltaica de 20 kW, amb un cost de 180.000 €, i dues instal·lacions
solars d'aigua calenta de 20.000 € cadascuna. A més, es contempla una despesa periòdica de 3.000 € durant
tres anys pel manteniment de les instal·lacions. L'IDAE i l'ICAEN no subvencionen instal·lacions
fotovoltaiques, però es disposa d'una prima per a cada kWh de venda, i una línia de crèdits tous.
Finançament
IDAE , ICAEN , Agents econòmics , AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.4.1
Integrar criteris d'estalvi energètic en els plans de mobilitat

Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats
i domèstic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Promoure la incorporació dels següents criteris en els plans de mobilitat:
- Control estricte dels filtres, manteniment i pressió de rodes dels vehicles municipals i de transport
públic.
- Promoure la implantació de sistemes economitzadors de combustible en els vehicles.
- Definir un model de mobilitat del municipi que impliqui un ús baix del cotxe, i que faci augmentar el
transport en bicicleta.
- Promoure un sistema de compartir vehicles entre persones del municipi que treballin a Barcelona,
Girona o altres grans ciutats.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Accions jurídiques i organitzatives

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.4.2
Fomentar la creació d'un sistema de compartir cotxe en
desplaçaments laborals dels habitants del municipi
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats
i domèstic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Fomentar un telèfon de contacte i un sistema que dinamitzi les reunions i la organització dels
habitants del municipi que han de treballar a Girona o Barcelona, o altres ciutats grans, per tal que
comparteixin el vehicle en aquests desplaçaments.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Baixa

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat
Sense cost

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials
Euros
-

Finançament
AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.4.3
Informar a les diferents empreses del municipi de subvencions, ajuts i
crèdits existents per a l'estalvi energètic i la implantació d'energies
renovables
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats
i domèstic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Informar a les empreses del municipi sobre la realització d'auditories i actuacions de millora
orientades a augmentar l’eficiència energètica i a utilitzar energies renovables, explicant les
avantatges en la realització d'aquestes accions, tals com:
- L'assoliment d'estalvis econòmics importants amb les modificacions energètiques adequades.
- La possibilitat d'optar a deduccions fiscals (Reial Decret 1594/1977), a línies de crèdit i préstecs
especials (ICF i Departament de Medi Ambient), o cofinançaments dels projectes.
- L'obligatorietat d'implantar millores energètiques per tal d'obtenir distintius de qualitat ambiental
- La inclusió de les millores energètiques dins del sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental
(EMAS, Reglament 1836/93), les normes UNE-7780 i ISO14001, el distintiu de qualitat ambiental
atorgat pel Departament de Medi Ambient (Decret 316/1994) i l’etiqueta ecològica comunitària
(Reglament 880/92).
Termini de realització o d'implantació

Periodicitat

Mitjà

Continuada

Prioritat (alta, mitjana, baixa)
Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Agents econòmics , ICAEN

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

10.500,00

A l'estimació del cost es contempla una despesa inicial de 6.000 € per l'edició de materials i la realització de
xerrades. A més, s'inclou una despesa de 1.500 € durant tres anys per la repetició de la campanya.
Finançament
AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.4.4
Promoure reduccions de l'IBI o incentius a la implantació
d'instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques en habitatges
existents
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats
i domèstic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incentivar fiscalment les instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica que compleixin uns
mínims de garantia i qualitat, amb mesures fiscals del tipus:
- Atorgar als habitants del municipi que instal·lin als seus habitatges energia solar, una reducció els
primers anys, en l’impost sobre bens i immobles.
- Atorgar als habitants del municipi que sol·licitin llicències d’obres que estiguin relacionades
directament amb la utilització d’energies renovables, una reducció de la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ASEL , ICAEN

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat

Altres
Euros

Pendent de valorar

-

El cost està determinat pel percentatge de bonificació que es defineixi, així com pel nombre de sol·licituds que
es concedeixin
Finançament
AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA , CONSUM DOMÈSTIC D'ENERGIA
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Acció 6.4.5
Informar als habitants dels ajuts i subvencions en energies renovables
i dels plans "renove" d'electrodomèstics i sistemes de climatització
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats
i domèstic

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Oferir una sola finestra unificada d'informació al ciutadà i als empresaris, de tràmit de subvencions i
permisos en la implantació d'energies renovables i en els ajuts existents per el canvi i renovació
d'equips.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ASEL , ICAEN

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Altres

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA , CONSUM DOMÈSTIC D'ENERGIA
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Acció 6.5.1
Promoure un estudi comarcal de la disponibilitat de recursos
d'Energies Renovables, i de les alternatives d'aprofitament local
Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.5 Fomentar la producció municipal o comarcal d'Energies
Renovables

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar, conjuntament amb altres municipis, un estudi comarcal detallat de la situació d'eficiència
energètica de la comarca, partint de la informació de les Agenda 21, que inclogui la determinació de.
- Potencial d'Energies Renovables existent a la comarca
- Anàlisis de costos i viabilitat de les alternatives que es defineixin amb major impacte de reducció i
substitució de fonts.
- Proposta de mecanismes municipals, comarcals, de Comunitat autònoma i d'Estat que s'han de
realitzar per a ajudar a la realització de les alternatives
- Implantar un software i un sistema de seguiment del pla d'acció que es defineixi.
Per a la realització, es recomana la utilització del programa DESGEL, realitzat per la Diputació de
Barcelona, de ús gratuït, i la contractació d'empreses externes per la realització del treball..
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
Consell Comarcal , AMA

Entitats implicades
Altres ajuntaments , ICAEN

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No
Cost total estimat

Estudis Tècnics
Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

30.000,00

Es considera la part proporcional al municipi de realitzar l'estudi comarcal
Finançament
ICAEN , Consell Comarcal , AMA

Indicadors
L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA
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Acció 6.5.2
Promoure un estudi de limitants i potencialitats socioeconòmiques a
nivell comarcal per la creació d'empreses locals o comarcals de
producció d'Energies Renovables
Línia

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE
HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES
RENOVABLES

Programa

6.5 Fomentar la producció municipal o comarcal d'Energies
Renovables

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
A partir de l'estudi de potencial d'Energies Renovables que es realitzi, complementar l'estudi tècnic
amb un projecte, amb participació de les associacions d'empreses del sector, de les possibilitats de
promoció d'empreses locals d'instal·lació d'Energies Renovables. La base serien les empreses de
manteniment, enginyeries, i i d'instal·lacions d'aigua gas i electricitat. El projecte hauria de
contemplar, l'anàlisi del mercat a la comarca, i de les inversions a realitzar, i les amortitzacions, amb
uns possibles plans de negoci.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

20.000,00

Es considera la part proporcional al municipi de realitzar l'estudi comarcal
Finançament
Agents econòmics , AMA

Indicadors
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Acció 7.1.1
Aprovar una ordenança actualitzada i el mapa de capacitat acústica

Acció compartida
PALS La Selva

Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.1 Incrementar els instruments normatius i de planificació

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Elaborar i aprovar una ordenança municipal reguladora dels sorolls que permeti regular els nivells
acústics ambientals del municipi. Per facilitar aquesta tasca es poden consultar ordenances d'altres
institucions.
Revisar la proposta de mapa de sensibilitat acústica elaborada per la Direcció General de Qualitat
Ambiental (DGQA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Valorar si es necessari encarregar
una actualització i, eventualment, aprovar el mapa.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Accions jurídiques i organitzatives
Euros
12.000,00

La despesa inicial correspon a la contractació d'una empresa especialitzada per a elaborar el mapa de
capacitat acústica en el cas que es consideri necessari.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 7.2.1
Dissenyar una base de dades i un procediment que permeti efectuar
un millor seguiment de les incidències
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.2 Augmentar els recursos pera un millor control ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Establir un protocol d'actuació per gestionar les queixes, reclamacions i denúncies que es produeixin
i assignar responsabilitats, tot sospesant la creació d'una base de dades per facilitar el registre,
seguiment i anàlisi de les incidències. El protocol i la base de dades han de permetre fer un
seguiment i control de les incidències en qualsevol tema de forma senzilla i sistemàtica.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Accions jurídiques i organitzatives

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
Indicadors
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Acció 7.2.2
Incrementar els recursos per efectuar un millor control i gestió del
soroll
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.2 Augmentar els recursos pera un millor control ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Identificar un interlocutor clar a nivell de l'Ajuntament i definir les seves responsabilitats concretes en
relació al control i gestió del soroll. Entre aquestes responsabilitats hi ha d'haver:
- Centralitzar les queixes i denúncies relatives a sorolls rebudes .
- Donar curs tècnic als expedients oberts per motius de soroll.
- Ser la persona de referència a nivell tècnic en temes de sorolls.
- Donar suport en l'elaboració de continguts tècnics relatius a campanyes de sensibilització sobre el
soroll.
- Fer seguiment general de l'evolució de la qualitat acústica del municipi.
Si les tasques indicades no poden ser assumides amb els actuals recursos humans de l'organització
municipal, preveure un increment dels mateixos.
Dotar el servei dels recursos materials necessaris.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Accions jurídiques i organitzatives
Euros
-

En cas que fos necessari incrementar els recursos humans destinats a control i gestió del soroll, caldria
contemplar en el pressupost municipal aquest increment. En qualsevol cas, l'execució de l'acció queda
internalitzada pels propis recursos municipals.
Finançament
Indicadors
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Acció 7.3.1
Agilitzar la regularització de les activitats econòmiques del municipi

Acció compartida
PALS La Selva

Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Optimitzar el procés d'adequació de les activitats econòmiques a la Llei 3/98 de la Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental identificant quines són les empreses que encara no han fet
aquest procés i escurçant els terminis de resposta per evitar la presència d'activitats en situació
irregular al municipi i anticipar-se als problemes que se'n puguin derivar.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Accions jurídiques i organitzatives

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
Indicadors
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Acció 7.3.2
Vetllar perquè s'incorporin les mesures necessàries per minimitzar
l'afectació que pot tenir sobre el torrent de les Monges i l'Estany de
Sils el polígon industrial Puigtió
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incorporar en els tràmits de llicència d'activitats les mesures preventives adients per evitar impactes
negatius de les activitats en els espais naturals provinents dels abocaments o la gestió o
emmagatzematge inadequat dels residus en els espais contigus.
En les visites de comprovació i altres inspeccions que es realitzin, s'hauran de comprovar el
compliment i eficàcia d'aquestes mesures preventives.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Programes de vigilància i control
Euros
-

Finançament
Indicadors
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Acció 7.3.3
Analitzar el risc d'increment de soroll si es produeix la futura
ampliació del polígon industrial Trety
Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar un estudi que avaluï l'increment de soroll vinculat a una futura ampliació del polígon
industrial Trety a partir d'una estimació de la contaminació acústica conjunta generada per les
activitats que s'implantaran i pel trànsit de vehicles associat. Aquest estudi haurà de proposar
mesures preventives i correctores per tal de minimitzar les incidències negatives del soroll en la
població.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

6.000,00

El cost correspon a la redacció de l'estudi.
Finançament
AMA(MA)

Indicadors
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Acció 7.3.4
Portar a terme campanyes específiques de control de les emissions de
soroll per les motocicletes i ciclomotors
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Organitzar i realitzar campanyes específiques de control del soroll produït per motocicletes i
ciclomotors al municipi, garantint així que compleixen la normativa de sorolls. Aquests controls es
complementaran amb activitats informatives i amb un seguiment de l'efectivitat del control.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Programes de vigilància i control
Euros
16.500,00

El cost correspon a una despesa inicial de 1.500 € per la compra d'un sonòmetre adequat per a les mesures
de soroll produït per activitats, veïnatge, vehicles i trànsit i una despesa anual de 1.500 € durant tot el període
de vigència del PALS per a l'edició de materials informatius.
Finançament
AMA(MA)

Indicadors
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Acció 7.3.5
Sol·licitar a les administracions competents que es millori el
coneixement de la qualitat atmosfèrica al municipi
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Sol·licitar al Departament de Medi Ambient el servei d’Unitats Mòbils de Vigilància de la
Contaminació Atmosfèrica i l’informe d’avaluació corresponent per tal es mesurin els nivells
d’immissió dels principals contaminants amb una periodicitat determinada.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Biennal

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
DGQA

Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat
Sense cost

Tipus d'acció
Programes de vigilància i control
Euros
-

Sense cost per l'Ajuntament. Les unitats mòbils i els estudis d'avaluació corresponent es realitzen
gratuïtament per als municipis que ho sol·licitin.
Finançament
Dept. Medi Ambient i Habitatge

Indicadors
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Acció 7.4.1
Constituir i dinamitzar una comissió tècnico-política de seguiment de
l’Agenda Local 21
Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a
instrument de programació de la gestió municipal

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear una comissió tècnico-política que integri les diferents regidories implicades amb la implantació
de l'Agenda 21 Local que desenvolupi les següents tasques:
- Fer el seguiment anual del desenvolupament del Pla d'Acció
- Revisar el conjunt d’actuacions del Pla a realitzar cada any i llur pressupostos
- Fer el seguiment de la integració dels criteris de sostenibilitat a la gestió municipal.
Termini de realització o d'implantació

Periodicitat

Curt

Continuada

Prioritat (alta, mitjana, baixa)
Alta

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(URB) , AMA(OBR-SERV) , AMA(HI) , AMA(FES) , AMA(ED) , AMA(COM-TUR)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Altres
Euros
-

Finançament
Indicadors
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Acció 7.4.2
Establir i implantar un procediment per vincular anualment el Pla
d’Acció Ambiental i el pressupost municipal
Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a
instrument de programació de la gestió municipal

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Definir un procediment que estableixi el mecanisme a través del qual s'identificaran i seleccionaran
les accions del Pla d'Acció Ambiental a integrar en el pressupost i programació de l'any següent.
Aquest procediment caldrà que consideri les tasques específiques a fer, documentació associada,
els agents implicats i la temporalització.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Anual

Alta

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(URB) , AMA(OBR-SERV) , AMA(HI) , AMA(FES) , AMA(ED) , AMA(COM-TUR)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Altres

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
Indicadors
DESPESA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT
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Acció 7.4.3
Establir i implantar un procediment i els corresponents recursos
tècnics per avaluar anualment la implantació del Pla d’Acció Ambiental
Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a
instrument de programació de la gestió municipal

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Definir i implantar un procediment que estableixi el mecanisme per a l'avaluació del grau
d'implantació del Pla d'Acció i que permeti satisfer els següents objectius:
- Avaluar el nivell d'implantació del Pla d’Acció globalment, de forma periòdica i comparable entre
anys.
- Identificar, a partir de l’avaluació, les principals debilitats i fortaleses de la implantació del Pla
d’Acció en termes de tipologia d’accions, temàtiques, actors i altres variables, el que ha de permetre
optimitzar la seva execució.
- Disposar d’informació del nivell d’execució del Pla per comunicar a la població i agents socials i
econòmics, i específicament a tots aquells que hagin participat en el seu disseny i/o participin en el
seu seguiment.
Aquest procediment caldrà que consideri les tasques específiques a fer, documentació associada,
els agents implicats i la temporalització.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Anual

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(COM-TUR) , AMA(ED) , AMA(FES) , AMA(HI) , AMA(OBR-SERV) , AMA(URB)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Altres
Euros
-

No s'ha considerat inicialment un cost específic més enllà de la dedicació dels tècnics, i plantejant una
avaluació simplificada. En cas que es considerés una avaluació completa i externa del grau d'implantació, el
cost podria situar-se entre els 5000 i 8000 Euros.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 7.4.4
Crear la figura d’un gestor i dinamitzador del procés d’Agenda Local
21 i la integració de criteris de sostenibilitat a l’administració local
Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a
instrument de programació de la gestió municipal

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Definir i potenciar la figura d'un gestor del procés d'Agenda 21 que desenvolupi les següents
funcions:
- Coordinar l'Agenda 21 Local
- Implementar les accions del Pla d'Acció que li puguin correspondre per competències.
- Dinamitzar les actuacions de les àrees municipals en el marc de l'Agenda 21 i promoure la seva
coordinació mitjançant la Comissió tècnico-política.
- Dinamitzar l'avaluació anual del grau d'implantació del Pla d'Acció
- Actualitzar periòdicament el Pla d'Acció.
- Realitzar el càlcul i difusió del sistema d'Indicadors de Sostenibilitat del Pla de Seguiment.
- Promoure la progressiva integració de criteris de sostenibilitat en la gestió municipal i la
sensibilització ambiental dels tècnics municipals.
- Cercar fonts de finançament per al desenvolupament de l'Agenda 21 tant del sector públic com del
privat.
- Transmetre els objectius estratègics del Pla d'acció a les empreses concessionàries de
l'Ajuntament i entitats supramunicipals.
- Dinamitzar el funcionament de la participació ciutadana.
- Desenvolupar el conjunt d'accions per a la implicació de la ciutadania i agents socials i econòmics
locals.
- Mantenir actualitzat un centre de documentació i informació que aplegui tota la documentació
ambiental del municipi i del procés de l'Agenda 21.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Altres

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
Indicadors
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Acció 7.4.5
Proporcionar formació a l'equip tècnic existent per al
desenvolupament d'accions en pro de la sostenibilitat amb l'objectiu
de transmetre aquests coneixements a les diferents entitats municipals
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL
MUNICIPAL

Programa

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a
instrument de programació de la gestió municipal

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Consolidar l'equip tècnic existent a partir de la realització de trobades amb l'objectiu de dotar d'una
major formació els tècnics municipals i que aquests realitzin la tascar d'interlocutors amb les
diferents entitats i associacions del municipi.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
AMA(MA)

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat

Accions jurídiques i organitzatives
Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

3.000,00

Es contempla la despesa necessària per a la formació dels tècnics municipals.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 8.1.1
Proporcionar assessorament tècnic per a la introducció de criteris de
qualitat ambiental a les activitats econòmiques
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Posar a disposició de les empreses un servei d'assessorament per a l'introducció de millores
ambientals en l'activitat industrial, amb la finalitat de fomentar la implantació de criteris de qualitat
ambiental més nets, proporcionant el suport tècnic necessari per a la seva aplicació i formació. Una
de les primeres tasques del servei serà preparar l'edició d'una guia de bones pràctiques ambientals
adreçada a les empreses del municipi.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
CEMA(DMA) , AMA(MA)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Posada en marxa de nous serveis

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

55.000,00

El cost inclou una despesa inicial de creació del servei i el cost d'un/a especialista responsable de dur a
terme la acció amb una dedicació d'un dia a la setmana. Igualment inclou orientativament una despesa inicial
de 10000 euros per a l'edició de la guia de bones pràctiques.
Finançament
Consell Comarcal , Dept. Medi Ambient i Habitatge , CEMA(DMA) , AMA

Indicadors

118 de 159

Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat i Pla de Seguiment. Maçanet de la Selva

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.1.2
Crear mesures d’incentiu per fomentar la implantació d’activitats més
netes i generadores d’alt valor afegit.
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incentivar econòmicament a aquelles empreses que fomentin l'ús de bones pràctiques ambientals,
especialment a aquelles empreses generadores d'alt valor afegit, i crear la figura d'un tècnic
assessor i de seguiment de les activitats que es duran a terme, que adaptarà els objectius a seguir
depenent de les característiques específiques de l'empresa, amb la finalitat de fomentar la
implantació d'activitats empresarials més netes i generadores d'alt valor afegit.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
DGPAS , Agents econòmics , AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials
Euros
46.000,00

El cost inclou una despesa inicial que fa referència a la posada en funcionament del servei, i promoció
d'aquest entre les empreses. S'hi afegeix una despesa anual periòdica corresponent al sou d'un/a especialista
resposnable de l'assessorament i seguiment d'aquesta acció amb una dedicació d'un dia a la setmana.
Finançament
DGPAS , AMA

Indicadors
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Acció 8.1.3
Fomentar la programació de cursos gratuïts per part de les empreses
als treballadors, per tal d’afavorir l’especialització dels mateixos
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Potenciar una major formació i especialització dels treballadors, a partir de la creació de cursos
específics que es duran a terme a la pròpia empresa. Caldrà mantenir converses amb cadascuna de
les empreses ubicades al municipi per tal de conèixer quines poden ser les seves necessitats
formatives i els recursos i gestió destinats a la formació interna, per posteriorment poder aportar
informació referent a ajuts, subvencions o temàtiques que s'ajustin a les necessitats de cadascuna.
S'aprofitarà la figura del tècnic creada en l'acció 8.1.2 com a interlocutor de les empreses amb
l'objectiu de prioritzar les necessitats reals de formació de la població.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
AMA , Agents econòmics

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

No
Cost total estimat

Euros

Pendent de valorar

-

El cost d'aquesta acció dependrà del tipus de formació que vulgui oferir cada empresa.
Finançament
Agents econòmics

Indicadors
GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ
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Acció 8.1.4
Limitar la instal·lació d’empreses del sector logístic que no fomentin
l’ocupació de treballadors
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Limitar la instal·lació d'empreses del sector logístic als polígons municipals que no afavoreixin la
creació de nous llocs de treball, per tal de deixar sòl industrial disponible per a activitats que sí
puguin incidir en l'oferta laboral disponible al municipi
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Baixa

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Sense cost

Tipus d'acció
Programes de vigilància i control
Euros
-

Finançament
Indicadors
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Acció 8.1.5
Crear un centre d’iniciatives de suport a emprenedors vinculat al viver
d'empreses
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear un servei municipal dirigit als emprenedors del municipi que posi en marxa iniciatives de suport
i ofereixi la informació i ajuda burocràtica i administrativa necessària per a la creació de noves
activitats empresarials i posada en funcionament durant els primers dos anys de vida de l'empresa..
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Projectes Executius
Euros
134.000,00

El cost correspon a una despesa inicial de posada en funcionament d'aquest servei, i a l'elaboració d'un
informe amb els requisits i objectius de que disposarà aquest servei, més una despesa anual de manteniment
del centre .
Finançament
CIDEM(DICT) , Consell Comarcal

Indicadors
TAXA D'ATUR , VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL
SECTOR TERCIARI
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Acció 8.1.6
Crear un viver d’empreses al polígon industrial Trety per afavorir la
implantació de PIMEs
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Potenciar un viver d'empreses al polígon, per a la implantació de noves empreses diversificades, que
proporcioni els recursos previs necessaris per a la implantació d'una nova empresa i que permeti als
nous empresaris minimitzar els costos de producció a partir de l'aprofitament conjunt de recursos i
serveis.
Termini de realització o d'implantació

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Curt

-

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
Amortitzable

Posada en marxa de nous serveis
Euros
600.000,00

El cost correspon a la inversió inicial de creació del viver.
Finançament
AMA

Indicadors
GRAU D'AUTOCONTENCIÓ , TAXA D'ATUR , VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL
SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR TERCIARI
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Acció 8.1.7
Incentivar la comunicació entre la indústria i el municipi

Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Apropar el teixit industrial a les activitats i actes que es realitzen al municipi, amb l'objectiu d'integrar
la indústria al context cultural i social del municipi, promocionant la creació de butlletins de les
pròpies empreses que serveixin de mitjà per donar a conèixer la seva activitat i impulsant la
subvenció industrial de les activitats realitzades al municipi. Aquesta acció pretén també incentivar el
mecenatge per part de les empreses en activitats culturals o de la vida social del municipi.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
Agents econòmics , AMA

Entitats implicades
Altres ajuntaments

Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials
Euros
-

El cost d'aquesta acció dependrà de les accions especifiques desenvolupades per a cada empresa.
Finançament
Agents econòmics

Indicadors
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Acció 8.1.8
Fomentar la implantació d'un centre tecnològic de suport a les
empreses
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Impulsar la creació d'un centre tecnològic que permeti potenciar i donar suport a les empreses a
partir de la investigació i la posada en marxa de nous serveis, amb l'objectiu de mantenir un sector
tèxtil i de l'automoció adaptat a les noves tendències del mercat.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Projectes Executius
Euros
-

Finançament
Indicadors
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Acció 8.1.9
Fomentar l'elaboració de programes de Responsabilitat Social
Corporativa a les Empreses
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Donar informació i assessorament a totes les empreses ubicades al municipi sobre la
Responsabilitat Social Corporativa, els seus objectius i metodologies per tal de fer-ne l'avaluació de
l'estat actual i implantar mesures que augmentin aquesta responsabilitat en les empreses amb
l'objectiu de millorar les relacions existents entre direcció-personal-entorn, augmentar la seva relació
amb el municipi i desencadenar una major integració que permeti interrelacions més productives
entre el sector empresarial i el municipi
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
AMA(PROM)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

10.000,00

El cost correspon a una despesa anual al llarg de tot el període de vigència del PALS.
Finançament
AMA

Indicadors

126 de 159

Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat i Pla de Seguiment. Maçanet de la Selva
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Acció 8.2.1
Potenciar i fomentar la marca comercial proposada per la Unió de
Comerciants del municipi
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.2. Fomentar una activitat comercial basada en el comerç
tradicional

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Potenciar i reforçar la marca comercial existent al municipi, amb l'objectiu d'aglutinar a tots aquells
comerços del municipi, i desenvolupar accions conjuntes amb la col·laboració de la Federació de
comerç de la Selva i de l'Ajuntament, a través de Plans de dinamització i subvencions en el sector.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
Amortitzable

Euros
5.000,00

Inclou el cost inicial de promoció conjunta del comerç municipal
Finançament
Dept. Innovació Univ. i Empresa , Agents econòmics , AMA

Indicadors

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat

127 de 159

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.2.2
Incentivar la modernització dels comerços seguint les noves
tendències del mercat
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.2. Fomentar una activitat comercial basada en el comerç
tradicional

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear i implementar incentius a favor de la renovació i la rehabilitació de les infraestructures
comercials ja existents, fomentant un comerç variat i de qualitat i que s'adapti a les noves tendències
del mercat, a través de subvencions que es facin càrrec d'una part d'aquesta despesa.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

400.000,00

El cost anirà en funció de la despesa en rehabilitació de comerços duta a terme per a cada comerç
Finançament
CIDEM(DICT) , AMA(COM-TUR) 10% , Agents econòmics

Indicadors
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Acció 8.3.1
Definir l’oferta turística incorporant tots els recursos del territori

Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la
recuperació i conservació del paisatge maçanetenc

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar un estudi que reculli la diversitat d'elements turístics existents al municipi: recursos,
equipaments i serveis, amb l'objectiu de conèixer i definir les potencialitats turístiques del municipi,
així com també les possibles mancances del sector, i d'elaborar un catàleg que incorpori tots
aquests recursos i permeti fer-ne difusió
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Alta

Entitats responsables
AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Estudis Tècnics
Euros
10.000,00

El cost indicat correspon a la redacció de l'estudi tècnic. El cost de l'execució serà determinat per l'estudi i
variarà en funció del material de difusió que es consideri més adient a l'objectiu que pretén.
Finançament
AMA(COM-TUR)

Indicadors
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
TERCIARI
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.3.2
Crear productes turístics que fomentin l’activitat econòmica, la creació
de llocs de treball i un creixement sostenible del sector
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la
recuperació i conservació del paisatge maçanetenc

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Definir els serveis turístics amb criteris sostenibles i de qualitat que es podrien oferir a partir dels
recursos disponibles al municipi i fer-ne promoció amb l'objectiu d'incentivar la creació d'empreses
que els ofereixin
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No

Altres

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

3.000,00

El cost correspon a la despesa inicial de definició dels serveis a oferir.
Finançament
Agents econòmics , AMA(COM-TUR)

Indicadors
TAXA D'ATUR , VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL
SECTOR TERCIARI , GRAU D'AUTOCONTENCIÓ
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.3.3
Incentivar la creació de nova oferta turística complementària i millora
de l'actual: allotjament i restauració
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la
recuperació i conservació del paisatge maçanetenc

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Impulsar un augment de l'oferta d'allotjament i restauració al municipi, amb l'objectiu d'ampliar l'oferta
turística complementària del municipi. Aquesta acció és durà a terme a partir de l'adjudicació
d'avantatges fiscals i assessorament empresarial a les empreses que s'instal·lin al municipi, i ajuts i
subvencions per la millora a les existents.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Mitjana

Entitats responsables
AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat
Amortitzable

Tipus d'acció
Posada en marxa de nous serveis
Euros
50.000,00

El cost correspon a una despesa anual periòdica per al període total de vigència del PALS.
Finançament
AMA

Indicadors
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
TERCIARI
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.3.4
Facilitar la rehabilitació de masies com a establiments de turisme rural

Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la
recuperació i conservació del paisatge maçanetenc

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incentivar econòmicament, mitjançant subvencions, la rehabilitació i millora de masies que
s'adhereixin a ofertar-se com a establiments de turisme rural.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
Agents econòmics

Entitats implicades
Sector agrícola

Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat

Tipus d'acció
Execució d'obres
Euros

Amortitzable

50.000,00

El cost inclou una part del finançament de les obres de rehabilitació de les masies.
Finançament
AMA , Agents econòmics

Indicadors
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
TERCIARI
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Acció 8.3.5
Crear una oficina de turisme i de documentació turística al municipi

Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la
recuperació i conservació del paisatge maçanetenc

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear una oficina de turisme que permeti proporcionar als visitants la informació necessària per a
gaudir de la seva estada al municipi. L'oficina de turisme facilitarà als usuaris una guia de recursos
turístics que inclourà informació referent als principals recursos d'interès turístic i empreses del
sector.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Posada en marxa de nous serveis
Euros
270.000,00

El cost indicat inclou la instal·lació i posada en marxa de l'oficina, i el sou de la persona responsable al llarg
de tot el període de vigència del PALS.
Finançament
AMA(COM-TUR)

Indicadors
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
TERCIARI
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.3.6
Potenciar la millora de la qualitat del servei i del producte donats per
l'oferta turística complementària existent al municipi
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la
recuperació i conservació del paisatge maçanetenc

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Fomentar i impulsar un servei turístic de qualitat, a partir de la millora del servei que ofereix el
municipi. Aquesta acció és durà a terme mitjançant la dotació d'incentius per a la rehabilitació i
millora d'aquells serveis d'oferta turística complementària ja existents al municipi.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Continuada

Alta

Entitats responsables
AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Projectes Executius

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

30.000,00

El cost correspon a una despesa anual al llarg de 3 anys.
Finançament
AMA(COM-TUR)

Indicadors
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
TERCIARI
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Acció 8.4.1
Facilitar cursos periòdics als agricultors sobre bones pràctiques
ambientals
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Facilitar als agricultors la formació necessària perquè adoptin bones pràctiques ambientals, per tal
que l'activitat agrària tingui uns mínims efectes ambientals sobre el medi, i facin un ús racional dels
adobs i productes agroquímics. Aquesta acció es desenvoluparà mitjançant unes sessions
formatives periòdiques amb l'objectiu de conscienciar als agricultors/ ramaders de la importància de
les bones pràctiques ambientals.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
CCPI , CCPAE , Sector agrícola

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
80.000,00

El cost inclou la programació i realització dels cursos formatius.
Finançament
AMA(MA)

Indicadors
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.4.2
Aprofitar els avantatges mediambientals lligats a l’activitat agrícola per
incorporar-los a la imatge turística del municipi
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar un pla per impulsar actuacions que dinamitzin l'activitat agrària com a base per preservar el
paisatge agrari tradicional del municipi, com a patrimoni natural d'alt valor ambiental que formi part
de la imatge turística del municipi. El pla pot contemplar elements diversos de dinamització, com
poden ser:
- Diversificar cultius i fer-los més rendibles.
- Millorar les condicions de vida i benestar de les persones que viuen en nuclis disseminats.
- Potenciar i promocionar els productes del municipi.
- Afavorir alternatives econòmiques i diversificació d’activitats: venda directa de productes, turisme
rural, productes artesanals, granges escola, etc.
- Fomentar l’associacionisme i cooperativisme.
- Editar una butlletí que faciliti la comunicació entre agricultors: informar sobre subvencions, venda o
lloguer de maquinària, arrendaments, etc.
- Estudiar la possibilitat d'establir incentius fiscals.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
Sector agrícola , AMA(MA) , AMA(COM-TUR)

Entitats implicades
DAR

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

25.000,00

El cost correspon a la redacció del pla.
Finançament
Sector agrícola , AMA

Indicadors
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
TERCIARI
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Acció 8.4.3
Potenciar el desenvolupament turístic dins el sector agrícola
tradicional (agroturisme) com a complement econòmic a l'activitat
agrícola.
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Informar i facilitar l'assessorament necessari als pagesos del municipi per a complementar la renda
agrària amb la possibilitat d'acollir turisme rural, en temes de criteris, subvencions, tràmits, etc.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí
Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Projectes Executius
Euros
15.000,00

El cost correspon a una despesa anual al llarg de 5 anys.
Finançament
Indicadors
TAXA D'ATUR , VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL
SECTOR TERCIARI
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.5.1
Identificar i avaluar necessitats en el municipi quan a nous jaciments
d’ocupació
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.5 Diversificar el món laboral

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar un estudi que permeti analitzar i conèixer quines són les característiques de l'oferta laboral,
amb l'objectiu de detectar nous filons d'ocupació i crear nous llocs de treball diferenciats i amb
projecció de futur.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Dept. Treball

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

Sí

Estudis Tècnics

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

6.000,00

El cost correspon a la realització de l'estudi.
Finançament
Dept. Treball , AMA

Indicadors
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
TERCIARI , GRAU D'AUTOCONTENCIÓ , TAXA D'ATUR
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Acció 8.5.2
Promoure i donar suport a projectes relacionats amb els nous
jaciments d’ocupació
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.5 Diversificar el món laboral

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Divulgar els nous jaciments d'ocupació possibles i facilitar la creació de noves activitats econòmiques
relacionades amb els mateixos.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Anual

Entitats responsables
Dept. Treball , AMA

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
6.000,00

El cost indicat correspon a les despeses inicials de divulgació.
Finançament
Indicadors
TAXA D'ATUR , VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL
SECTOR TERCIARI , GRAU D'AUTOCONTENCIÓ
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 8.5.3
Adaptar la formació ocupacional a les necessitats del mercat laboral
per tal d’aconseguir més personal qualificat per a la indústria del
municipi
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.5 Diversificar el món laboral

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar un estudi sobre la demanda laboral existent al municipi i les necessitats formatives de
l'activitat econòmica present en el mateix, per tal de detectar quines serien les principals mancances
a nivell formatiu i poder fomentar la implementació de cursos formatius adients per tal de millorar la
qualificació dels treballadors.
Termini de realització o d'implantació

Periodicitat

Curt

Continuada

Prioritat (alta, mitjana, baixa)
Mitjana

Entitats responsables
Dept. Treball , AMA , Dept. Treball , AMA

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

6.000,00

El cost correspon a la redacció de l'estudi.
Finançament
Dept. Treball , AMA

Indicadors
GRAU D'AUTOCONTENCIÓ , GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ
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Acció 8.5.4
Incentivar les indústries que afavoreixin l’entrada de la població
femenina en el sector industrial disminuint així l’elevat atur femení
actual.
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.5 Diversificar el món laboral

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Afavorir mitjançant avantatges fiscals a aquelles indústries que contracten col·lectius amb dificultats
d'inserció laboral, especialment dones, amb l'objectiu de reduir l'atur femení del municipi.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
AMA(HI)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
100.000,00

Finançament
Dept. B. Social i Família , Dept. Treball , Diputació de Girona , Agents econòmics , AMA

Indicadors
TAXA D'ATUR
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Acció 8.5.5
Crear cicles de formació continuada a destinats a col·lectius de difícil
inserció que cobreixin les seves necessitats
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.5 Diversificar el món laboral

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Posar en marxa cicles formatius i cursos de formació continuada dirigits a aquelles persones amb
majors dificultats d'inserció social. Aquests cursos seran programats en funció de les
característiques socials d'aquests col·lectius, i tindran com a objectiu la seva inserció laboral. Els
alumnes en formació realitzaran el treball pràctic en empreses del municipi.
Termini de realització o d'implantació

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Curt

Anual

Alta

Entitats responsables
Dept. Treball , AMA(BS)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

No
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

150.000,00

El cost correspon a una despesa anual durant 5 anys.
Finançament
Dept. Treball , AMA

Indicadors
TAXA D'ATUR , GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ
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Acció 8.5.6
Incentivar la creació de cooperatives de treball amb col·lectius
socialment desafavorits.
Línia

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA
AMBIENTAL

Programa

8.5 Diversificar el món laboral

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Oferir a l’alumnat dels cicles formatius que es realitzen al municipi la possibilitat de crear una
Cooperativa amb el suport de l’Ajuntament. L’objectiu de la cooperativa es afavorir la inserció al
mercat de treball del municipi d'aquells col·lectius socialment més desafavorits, a través de la
contractació per part de l’administració en determinades obres que s’hagin de desenvolupar al
municipi, potenciant així l’ús de mà d’obra local.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

-

Entitats responsables
Dept. Treball , AMA(BS)

Entitats implicades
Agents econòmics

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
7.000,00

El cost contempla una despesa inicial de 7.000 € per la posada en funcionament del servei i l'adequació d'un
espai de treball. Anualment, hi haurà una despesa associada a les feines que s'encarreguin a la cooperativa.
Finançament
Dept. Treball , AMA(BS)

Indicadors
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Acció 9.1.1
Crear una línia d’ajuts per a la rehabilitació i utilització d’habitatges no
ocupats
Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.1 Fomentar una nova política municipal d’habitatge

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Incentivar la rehabilitació i utilització dels habitatges no ocupats per a la posterior venda o lloguer dels
mateixos, amb l'objectiu d'aprofitar tots els habitatges disponibles, evitar la degradació d'habitatges i
ampliar l'oferta de lloguer i a preus assequibles, oferint una línia d'ajuts econòmics als propietaris que
els sol·licitin voluntàriament, que serveixin per finançar un percentatge de les obres que es justifiquin
necessàries per tal de fer els habitatges habitables (entre un 15% i un 25%).
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Anual

Entitats responsables
AMA(URB)

Entitats implicades
Dept. Medi Ambient i Habitatge , Consell Comarcal , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Execució d'obres

No
Cost total estimat

Euros

Amortitzable

500.000,00

El cost indicat correspon a una quantitat anual a destinar als ajuts, per a un període de 5 anys.
Finançament
Consell Comarcal , Dept. Medi Ambient i Habitatge , AMA 10%

Indicadors
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Acció 9.1.2
Facilitar el desenvolupament del mercat de l’habitatge de lloguer
mitjançant la creació d’una borsa municipal del mateix
Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.1 Fomentar una nova política municipal d’habitatge

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear una borsa d'habitatge municipal que gestioni el mercat de l'habitatge.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Alta

Continuada

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
100.000,00

El cost correspon a la despesa tècnica i organitzativa per al funcionament de la borsa.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 9.2.1
Analitzar l’adequació d’equipaments i serveis municipals amb criteris
d’equilibri per a tot el nucli i en funció de la projecció futura de la
població
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el
bon nivell de vida dels vilatans

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar un estudi que analitzi quins són els equipaments que manquen actualment al municipi,
mitjançant la consulta i participació de la població, i realitzar una previsió demogràfica que permeti
conèixer quines poden ser les les futures mancances quan a equipaments segons les
característiques futures de la població i els estàndards urbanístics.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

Sí
Cost total estimat

Euros
6.000,00

El cost correspon a l'estudi tècnic.
Finançament
Dept. Cultura , Dept. B. Social i Família , AMA

Indicadors
EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS PER A LA GENT GRAN , ÍNDEX D'ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ (65 ANYS)
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Acció 9.2.2
Continuar amb la dotació de Cicles Formatius que mantinguin relació
amb les activitats realitzades a l’entorn
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el
bon nivell de vida dels vilatans

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Mantenir l'oferta de cicles formatius amb temàtiques d'estudi vinculades a l'activitat industrial i
empresarial del municipi, amb l'objectiu de garantir la continuïtat d'aquestes, i augmentar l'índex
d'autosuficiència del municipi.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Anual

Alta

Entitats responsables
AMA(ED) , Centres educatius , Dept. Educació

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Accions jurídiques i organitzatives

Cost total estimat
Pendent de valorar

Euros
-

Finançament
Consell Comarcal , AMA , Dept. Educació

Indicadors
GRAU D'AUTOCONTENCIÓ , GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ
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Acció 9.2.3
Pressionar per a la implantació d’un servei mèdic d’atenció continuada

Acció compartida
PALS La Selva

Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el
bon nivell de vida dels vilatans

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Aplicar les mesures de pressió possibles a l'administració autonòmica per a la implantació al municipi
d'un servei mèdic d'atenció continuada.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA(SAN) , Dept. Salut

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Posada en marxa de nous serveis

No
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

-

Finançament
Dept. Salut

Indicadors
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Acció 9.3.1
Fomentar la participació dels immigrants en la vida associativa i
cultural del municipi
Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Fomentar la integració dels immigrants nouvinguts a partir de la seva participació en les associacions
municipals, amb l'objectiu de dinamitzar l'associacionisme municipal i gaudir de la barreja cultural.
Crear un mecanisme continu de contacte i relació amb representants dels col·lectius immigrants, a
partir per exemple, de la seva demanda de serveis d'assistència social, per tal d'informar-los de les
associacions existents al municipi. Aquests contactes també haurien d'aprofundir en els interessos i
possibles aportacions dels col·lectius immigrants per tal de poder dissenyar activitats lúdiques i
culturals que incorporin els seus coneixements i interessos.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
Consell Comarcal , AMA

Entitats implicades
Entitats esportives , Ciutadania , ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
No

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
-

Finançament
AMA

Indicadors
GRAU D'ASSOCIACIONISME LOCAL
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Acció 9.3.2
Crear cursos i tallers per facilitar la immersió dels immigrants en la
cultura del territori
Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Desenvolupar accions formatives dirigides a facilitar la immersió dels immigrants en la cultura,
tradicions i forma de viure del municipi. Concretament, caldria que els cursos anessin dirigits al
coneixement de la llengua, de les tradicions i dels serveis existents al municipi
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Anual

Alta

Entitats responsables
AMA(CUL) , Dept. Cultura , AMA(BS)

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció

No

Altres

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

80.000,00

El cost correspon a la despesa anual en formació, i en organització de tallers, al llarg de tot el període de
vigència del PALS.
Finançament
Dept. Cultura , AMA(CUL)

Indicadors
GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ
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Acció 9.3.3
Crear un servei d'acollida per als nouvinguts al municipi

Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear un servei d'acompanyament als immigrants en el moment d'arribada al municipi, amb l'objectiu
de facilitar-los tota la informació necessària sobre els serveis i equipaments existents, envers els
tràmits a realitzar durant la seva instal·lació, recollir les dades personals dels nouvinguts i adreçar-los
als serveis municipals o supramunicipals que requereixin per a la seva instal·lació
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Anual

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
100.000,00

El cost correspon a la despesa de manteniment del servei d'acollida al llarg del període de vigència del PALS.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 9.4.1
Facilitar l’accés a la informació ambiental de tots els ciutadans

Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Facilitar informació sobre els consums municipals d'energia, aigua i generació de residus de forma
periòdica i estandarditzada amb l'objectiu d'informar i a la població sobre l'evolució d'aquest consum,
a través bàsicament de la pàgina web municipal que permetria una actualització contínua de la
informació aportada i de l'estat ambiental del municipi, i del desenvolupament de temàtiques
concretes en el butlletí municipal.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

-

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

28.000,00

El cost estima la creació d'un apartat a la pàgina web on s'inclogui la informació i l'actualització permanent
d'aquesta.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 9.4.2
Divulgar bones pràctiques perquè les diferents entitats i empreses
privades del municipi hi puguin accedir
Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Redactar butlletins de bones pràctiques ambientals adaptats a diferents sectors de la població amb
l'objectiu que no existeixi el desconeixement per part de cap sector de la població, i conscienciar
envers la necessitat d'incorporar bones pràctiques ambientals al dia a dia del municipi.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Anual

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials
Euros
24.000,00

El cost correspon a la despesa de redacció dels butlletins al llarg de tot el període de vigència del PALS.
Finançament
AMA(MA)

Indicadors

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat

153 de 159

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

Acció 9.4.3
Realitzar activitats divulgatives dels objectius i accions incloses en
l’Agenda 21
Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear fòrums de debat que permetin a la població conèixer quins han estat els objectius i accions
que s'han consensuat durant el procés d'elaboració de l'agenda 21, i donar a conèixer a la població
periòdicament quines són les accions de millora que s'estan duent a terme al municipi mitjançant el
butlletí municipal o la pàgina web.
Termini de realització o d'implantació

Periodicitat

Curt

Continuada

Prioritat (alta, mitjana, baixa)
Alta

Entitats responsables
AMA(MA) , AMA(MA)

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

3.000,00

S'aprofitaria la creació de l'apartat ambiental plantejat a l'acció 9.4.1, així com també algun dels reportatges
plantejats en la mateixa acció per incloure en el butlletí.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 9.5.1
Crear Fòrums de debat temàtics periòdics per copsar l'opinió de les
diferents entitats
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva
implicació en la gestió ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realització de fòrums de debat temàtics per tal de copsar quina és l'opinió de la ciutadania quan als
temes que afecten l'actualitat del municipi i que permetin el debat i l'aportació de diferents punts de
vista en les decisions municipals, amb l'objectiu d'apropar la veu de la ciutadania a l'administració.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
Anual

Mitjana

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
Ciutadania

Directament executable per l'Ajuntament
Sí

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials

Cost total estimat
No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

Euros
8.000,00

El cost correspon a una despesa anual per al funcionament i dinamització del fòrum al llarg de tot el període
de vigència .
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 9.5.2
Crear una bústia de suggeriments que canalitzi les principals
inquietuds de la població
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva
implicació en la gestió ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear una bústia de suggeriments a través de la pàgina web de l'ajuntament que permeti a la
ciutadania anotar les seves inquietuds, propostes i suggeriments amb l'objectiu que l'administració
pugui prendre les mesures que consideri necessàries.
Termini de realització o d'implantació
Curt

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Alta

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Ciutadania

Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Altres

Sí
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

600,00

El cost correspon a una despesa inicial de creació de la bústia.
Finançament
AMA

Indicadors
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Acció 9.5.3
Donar suport tècnic a associacions o col·lectius que vulguin iniciar
experiències o accions en pro de la sostenibilitat
Acció compartida
PALS La Selva

Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva
implicació en la gestió ambiental

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear la figura d'un tècnic que posi a l'abast de les diferents entitats municipals els mitjans
necessaris per a dur a terme accions i/o activitats que promoguin la sostenibilitat en tots els aspectes
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat

Mitjana

Continuada

Entitats responsables
AMA(MA)

Entitats implicades
ASEL

Directament executable per l'Ajuntament
Sí
Cost total estimat

Tipus d'acció
Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i
socials
Euros

Amortitzable

80.000,00

El cost correspon a una despesa anual al llarg de tot el període de vigència .
Finançament
AMA

Indicadors
GRAU D'ASSOCIACIONISME LOCAL
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Acció 9.6.1
Realitzar un estudi concret sobre delinqüència i seguretat ciutadana
per tal d’identificar necessitats i problemàtiques concretes
Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.6 Garantir la seguretat ciutadana al municipi

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Realitzar un estudi sobre la delinqüència i la inseguretat ciutadana existent i percebuda al municipi,
per tal d'identificar les principals problemàtiques existents i poder adaptar la dotació de serveis
actuals o demanar-ne una ampliació.
Termini de realització o d'implantació
Mitjà

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament

Tipus d'acció
Estudis Tècnics

No
Cost total estimat

Euros

No inclou les hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals

7.000,00

El cost correspon a la realització de l'estudi.
Finançament
Indicadors
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Acció 9.6.2
Dissenyar i implantar un programa d’atenció i prevenció de les
problemàtiques i necessitats en seguretat ciutadana detectats
Línia

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa

9.6 Garantir la seguretat ciutadana al municipi

Acció compartida
PALS La Selva

Acció vinculada
al POUM

Descripció
Crear un programa d'atenció a la ciutadania afectada per les principals problemàtiques detectades a
partir de l'estudi plantejat en l'acció 9.6.1. i programes de prevenció dels mateixos, amb l'objectiu
d'incidir de forma efectiva i ajustada en el nivell de seguretat ciutadana existent al municipi.
Termini de realització o d'implantació
Llarg

Prioritat (alta, mitjana, baixa)

Periodicitat
-

Mitjana

Entitats responsables
D.G. Policia , AMA

Entitats implicades
Directament executable per l'Ajuntament
No
Cost total estimat
Pendent de valorar

Tipus d'acció
Programes de vigilància i control
Euros
-

Finançament
D.G. Policia , AMA

Indicadors
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ACCIONS DE FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT
COMUNES ENTRE MUNICIPIS
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori
1.2.5

Minimitzar la fragmentació del territori per la construcció de nous eixos
vials, aprofitant al màxim els traçats existents i incorporant les mesures
correctores necessàries
Vetllar perquè s'estudiï la possibilitat de reduir l'afectació del territori pel pas de noves
infraestructures de carreteres, especialment per la millora de la C-35

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural
1.5.3

Realitzar cartes del paisatge local com una eina més d'identificació i
protecció d'aquest
Iniciar els tràmits destinats a redactar les cartes del paisatge local, posant-se en contacte i
coordinant els diversos agents implicats en la protecció del medi natural. Les cartes es
realitzaran seguint les indicacions del catàleg del paisatge de l'àmbit corresponent, en el
moment en què aquest s'aprovi.

1.5.4

Impulsar la coordinació de les actuacions destinades a incrementar la
protecció del medi natural amb els municipis veïns
Dur a terme les converses amb les administracions i els agents implicats en les actuacions
destinades a protegir i millorar el medi natural, amb l'objectiu d'efectuar les actuacions de
forma conjunta o coordinada.

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI
2.5 Mantenir i millorar els connectors
2.5.2

Preservar la funció de connexió de la xarxa hidrogràfica, especialment la
Tordera, la riera de Santa Coloma,
la Torderola i el rierot de Martorell
Identificar i delimitar els cursos fluvials que actuen com a corredors per tal de garantir-ne la
funció connectora, i estudiar la possible aprovació d'una ordenança o altre instrument
normatiu que permeti regular-hi els usos. En una futura revisió del planejament municipal
establir determinacions de protecció dels cursos fluvials i del seu entorn que permetin
mantenir els espais fluvials i minimitzar la creació de barreres transversals a aquests
cursos.

2.8 Divulgar els valors naturals del municipi
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2.8.2

Redactar un projecte de senyalització de rutes a peu i bicicleta que
permeti gaudir de tots els valors naturals i culturals i que integri les
diferents rutes ja existents
Elaborar un projecte de senyalització de rutes a peu i amb bicicleta (sempre que sigui
possible i aconsellable) que inclogui rètols i plafons informatius sobre el medi natural i el
paisatge del municipi i que recorri els principals elements del patrimoni natural. Aquestes
rutes haurien d’aprofitar els camins ja existents i evitar que el seu traçat o ús públic pugi
afectar els valors naturals.

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL
TRANSPORT PRIVAT I AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA
3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta
3.2.3

Dissenyar i executar una xarxa d'itineraris per a bicicleta dins el nucli urbà
i entre els diferents sectors d'urbanització així com en relació amb el medi
natural
Elaborar un pla d'itineraris per a bicicleta amb l'objectiu d'establir una xarxa que enllaci els
principals equipaments i sectors del municipi i tingui continuïtat amb els itineraris pel medi
natural.
La xarxa haurà d'adaptar-se a les diferents seccions de carrer existents al municipi,
emprant les diferents tipologies d'espais per a la bicicleta: cohabitació cotxe/bicicleta,
bicicleta segregada en calçada, bicicleta segregada a la vorera, o cohabitació
vianants/bicicleta.

5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ
5.1 Augmentar la implicació dels diferents sectors en la minimització de residus
5.1.2

Fomentar el compostatge casolà com a eina per a augmentar la
valorització i simplificar la gestió dels residus
Continuar definint i portant a terme diverses mesures per tal d'incentivar la ciutadania a
adherir-se a la pràctica del compostatge casolà. Algunes d'aquestes mesures poden ser:
- Portar a terme campanyes periòdiques informatives sobre com cal portar a terme el
procés, quins són els avantatges d'aquest, etc.
- Realitzar sessions de formació adreçades a les persones que hi estiguin interessades
- Distribució de compostadors
- Estudiar la viabilitat de implantar una reducció en la taxa d'escombraries als veïns i
veïnes que portin a terme compostatge casolà

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors d'activitat en la
correcta gestió dels residus
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5.2.1

Incentivar la participació de la ciutadania en la recollida selectiva i en l'ús
de la deixalleria
Dissenyar i desenvolupar campanyes de sensibilització a les llars i grans generadors amb
l'objectiu d'augmentar els nivells de recollida selectiva de les diferents fraccions dels
residus (vidre, paper i cartró, envasos i matèria orgànica).
Aquestes campanyes s'han de realitzar de forma periòdica. Es proposa utilitzar materials
divulgatius que recullin informació sobre bones pràctiques pel que fa a la gestió dels
residus, que poden anar adreçats a la ciutadania en general i a col·lectius específics com
són: jardiners, comercials, etc. Aquests materials poden recollir informació com:
- Com, quan i on cal aportar cadascuna de les fraccions dels residus
- Funcionament de les recollides específiques del municipi
- Quines fraccions es recullen a la deixalleria i el funcionament d'aquesta instal·lació
Per afavorir l'assoliment dels objectius d'aquesta acció serà clau el retorn de la informació
a la ciutadania sobre l'evolució de la recollida selectiva, i els beneficis ambientals associats
d'uns alts nivells de participació. Aquest retorn es podria fer de manera periòdica en
publicacions municipals o en els mateixos materials divulgatius.
Així mateix, es proposa crear un incentiu o compensació per als particulars que utilitzin
assiduament la deixalleria per tal d'afavorir l'ús d'aquesta instal·lació.

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB
ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES
6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments municipals
energèticament eficient
6.1.1

Definir un responsable municipal de control de consums de l'enllumenat i
els edificis públics
Definir les funcions d'un/a gestor/a energètic com a persona encarregada del seguiment i
optimització dels consums energètics de l'administració municipal. Aquest tècnic/a
s’encarregaria de la gestió de les dades de consums, dels contactes amb les companyies
subministradores, del seguiment de les incidències i anomalies i de definir uns objectius
d’estalvi per a cadascuna de les instal·lacions municipals. També seria el/la responsable
del software de seguiment i execució de les accions proposades en aquest programa, del
sistema de comptabilitat energètica, i responsable de les accions d'estalvi energètic en
l'enllumenat públic i en els equipaments municipals (adaptació a la llei de contaminació
lumínica).Aquest càrrec pot correspondre a un tècnic/a municipal, o bé es pot
subcontractar a una empresa externa, que subministri el software de treball i
l'assessorament a l'equip tècnic de l'Ajuntament.

6.1.2

Implantar un sistema informàtic de control de consums d'energia de les
dependències i enllumenat públic
Controlar la despesa energètica de tots els equipaments municipals mitjançant un sistema
informàtic centralitzat que permeti un coneixement precís i un seguiment àgil de l’evolució
dels consums.
Aquest sistema informàtic de seguiment, ha de contemplar, tant l'evolució de consums com
el seguiment de les actuacions dutes a terme en els diferents àmbits, amb especial
incidència en el seguiment continuat de les millores i actuacions de l'enllumenat públic.
Amb la implantació del sistema caldria realitzar l'inventari de tots els elements que
consumeixen energia, amb les seves característiques tècniques, per tal de conèixer a fons
tots els elements instal·lats, i la situació de totes les escomeses.

6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en els edificis
públics
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6.3.1

Implantar en els nous plecs de condicions la instal·lació obligatòria de
sistemes de telecontrol i gestió eficient de l'energia en els sistemes de
il·luminació
Definir com a requisit obligatori en els els Plecs de condicions de nous edificis municipals,
ja sigui edificis finançats per l'Ajuntament, o per altres administracions (Generalitat de
Catalunya, Diputació de Girona, etc.), la implantació de sistemes centralitzats de control de
la climatització i de la il·luminació, els quals disposin d'un ordinador disponible en l'edifici
que permeti la manipulació i el control de les instal·lacions. Tanmateix també han
d'incorporar comptadors electrònics d'energia elèctrica i de gas, que es connectin també
en aquest sistema de telegestió.

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats i domèstic
6.4.1

Integrar criteris d'estalvi energètic en els plans de mobilitat
Promoure la incorporació dels següents criteris en els plans de mobilitat:
- Control estricte dels filtres, manteniment i pressió de rodes dels vehicles municipals i de
transport públic.
- Promoure la implantació de sistemes economitzadors de combustible en els vehicles.
- Definir un model de mobilitat del municipi que impliqui un ús baix del cotxe, i que faci
augmentar el transport en bicicleta.
- Promoure un sistema de compartir vehicles entre persones del municipi que treballin a
Barcelona, Girona o altres grans ciutats.

6.5 Fomentar la producció municipal o comarcal d'Energies Renovables
6.5.1

Promoure un estudi comarcal de la disponibilitat de recursos d'Energies
Renovables, i de les alternatives d'aprofitament local
Realitzar, conjuntament amb altres municipis, un estudi comarcal detallat de la situació
d'eficiència energètica de la comarca, partint de la informació de les Agenda 21, que
inclogui la determinació de.
- Potencial d'Energies Renovables existent a la comarca
- Anàlisis de costos i viabilitat de les alternatives que es defineixin amb major impacte de
reducció i substitució de fonts.
- Proposta de mecanismes municipals, comarcals, de Comunitat autònoma i d'Estat que
s'han de realitzar per a ajudar a la realització de les alternatives
- Implantar un software i un sistema de seguiment del pla d'acció que es defineixi.
Per a la realització, es recomana la utilització del programa DESGEL, realitzat per la
Diputació de Barcelona, de ús gratuït, i la contractació d'empreses externes per la
realització del treball..

6.5.2

Promoure un estudi de limitants i potencialitats socioeconòmiques a nivell
comarcal per la creació d'empreses locals o comarcals de producció
d'Energies Renovables
A partir de l'estudi de potencial d'Energies Renovables que es realitzi, complementar
l'estudi tècnic amb un projecte, amb participació de les associacions d'empreses del
sector, de les possibilitats de promoció d'empreses locals d'instal·lació d'Energies
Renovables. La base serien les empreses de manteniment, enginyeries, i i d'instal·lacions
d'aigua gas i electricitat. El projecte hauria de contemplar, l'anàlisi del mercat a la comarca,
i de les inversions a realitzar, i les amortitzacions, amb uns possibles plans de negoci.

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
DISMINUINT LA SEVA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
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8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit
8.1.1

Proporcionar assessorament tècnic per a la introducció de criteris de
qualitat ambiental a les activitats econòmiques
Posar a disposició de les empreses un servei d'assessorament per a l'introducció de
millores ambientals en l'activitat industrial, amb la finalitat de fomentar la implantació de
criteris de qualitat ambiental més nets, proporcionant el suport tècnic necessari per a la
seva aplicació i formació. Una de les primeres tasques del servei serà preparar l'edició
d'una guia de bones pràctiques ambientals adreçada a les empreses del municipi.

8.1.2

Crear mesures d’incentiu per fomentar la implantació d’activitats més
netes i generadores d’alt valor afegit.
Incentivar econòmicament a aquelles empreses que fomentin l'ús de bones pràctiques
ambientals, especialment a aquelles empreses generadores d'alt valor afegit, i crear la
figura d'un tècnic assessor i de seguiment de les activitats que es duran a terme, que
adaptarà els objectius a seguir depenent de les característiques específiques de l'empresa,
amb la finalitat de fomentar la implantació d'activitats empresarials més netes i
generadores d'alt valor afegit.

8.1.3

Fomentar la programació de cursos gratuïts per part de les empreses als
treballadors, per tal d’afavorir l’especialització dels mateixos
Potenciar una major formació i especialització dels treballadors, a partir de la creació de
cursos específics que es duran a terme a la pròpia empresa. Caldrà mantenir converses
amb cadascuna de les empreses ubicades al municipi per tal de conèixer quines poden ser
les seves necessitats formatives i els recursos i gestió destinats a la formació interna, per
posteriorment poder aportar informació referent a ajuts, subvencions o temàtiques que
s'ajustin a les necessitats de cadascuna. S'aprofitarà la figura del tècnic creada en l'acció
8.1.2 com a interlocutor de les empreses amb l'objectiu de prioritzar les necessitats reals
de formació de la població.

8.1.5

Crear un centre d’iniciatives de suport a emprenedors vinculat al viver
d'empreses
Crear un servei municipal dirigit als emprenedors del municipi que posi en marxa iniciatives
de suport i ofereixi la informació i ajuda burocràtica i administrativa necessària per a la
creació de noves activitats empresarials i posada en funcionament durant els primers dos
anys de vida de l'empresa..

8.2. Fomentar una activitat comercial basada en el comerç tradicional
8.2.2

Incentivar la modernització dels comerços seguint les noves tendències
del mercat
Crear i implementar incentius a favor de la renovació i la rehabilitació de les
infraestructures comercials ja existents, fomentant un comerç variat i de qualitat i que
s'adapti a les noves tendències del mercat, a través de subvencions que es facin càrrec
d'una part d'aquesta despesa.

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la recuperació i
conservació del paisatge maçanetenc

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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8.3.1

Definir l’oferta turística incorporant tots els recursos del territori
Redactar un estudi que reculli la diversitat d'elements turístics existents al municipi:
recursos, equipaments i serveis, amb l'objectiu de conèixer i definir les potencialitats
turístiques del municipi, així com també les possibles mancances del sector, i d'elaborar un
catàleg que incorpori tots aquests recursos i permeti fer-ne difusió

8.3.2

Crear productes turístics que fomentin l’activitat econòmica, la creació de
llocs de treball i un creixement sostenible del sector
Definir els serveis turístics amb criteris sostenibles i de qualitat que es podrien oferir a
partir dels recursos disponibles al municipi i fer-ne promoció amb l'objectiu d'incentivar la
creació d'empreses que els ofereixin

8.3.4

Facilitar la rehabilitació de masies com a establiments de turisme rural
Incentivar econòmicament, mitjançant subvencions, la rehabilitació i millora de masies que
s'adhereixin a ofertar-se com a establiments de turisme rural.

8.3.5

Crear una oficina de turisme i de documentació turística al municipi
Crear una oficina de turisme que permeti proporcionar als visitants la informació
necessària per a gaudir de la seva estada al municipi. L'oficina de turisme facilitarà als
usuaris una guia de recursos turístics que inclourà informació referent als principals
recursos d'interès turístic i empreses del sector.

8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari
8.4.1

Facilitar cursos periòdics als agricultors sobre bones pràctiques ambientals
Facilitar als agricultors la formació necessària perquè adoptin bones pràctiques ambientals,
per tal que l'activitat agrària tingui uns mínims efectes ambientals sobre el medi, i facin un
ús racional dels adobs i productes agroquímics. Aquesta acció es desenvoluparà
mitjançant unes sessions formatives periòdiques amb l'objectiu de conscienciar als
agricultors/ ramaders de la importància de les bones pràctiques ambientals.

8.4.2

Aprofitar els avantatges mediambientals lligats a l’activitat agrícola per
incorporar-los a la imatge turística del municipi
Redactar un pla per impulsar actuacions que dinamitzin l'activitat agrària com a base per
preservar el paisatge agrari tradicional del municipi, com a patrimoni natural d'alt valor
ambiental que formi part de la imatge turística del municipi. El pla pot contemplar elements
diversos de dinamització, com poden ser:
- Diversificar cultius i fer-los més rendibles.
- Millorar les condicions de vida i benestar de les persones que viuen en nuclis disseminats.
- Potenciar i promocionar els productes del municipi.
- Afavorir alternatives econòmiques i diversificació d’activitats: venda directa de productes,
turisme rural, productes artesanals, granges escola, etc.
- Fomentar l’associacionisme i cooperativisme.
- Editar una butlletí que faciliti la comunicació entre agricultors: informar sobre
subvencions, venda o lloguer de maquinària, arrendaments, etc.
- Estudiar la possibilitat d'establir incentius fiscals.

8.5 Diversificar el món laboral
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8.5.3

Adaptar la formació ocupacional a les necessitats del mercat laboral per
tal d’aconseguir més personal qualificat per a la indústria del municipi
Redactar un estudi sobre la demanda laboral existent al municipi i les necessitats
formatives de l'activitat econòmica present en el mateix, per tal de detectar quines serien
les principals mancances a nivell formatiu i poder fomentar la implementació de cursos
formatius adients per tal de millorar la qualificació dels treballadors.

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
9.1 Fomentar una nova política municipal d’habitatge
9.1.1

Crear una línia d’ajuts per a la rehabilitació i utilització d’habitatges no
ocupats
Incentivar la rehabilitació i utilització dels habitatges no ocupats per a la posterior venda o
lloguer dels mateixos, amb l'objectiu d'aprofitar tots els habitatges disponibles, evitar la
degradació d'habitatges i ampliar l'oferta de lloguer i a preus assequibles, oferint una línia
d'ajuts econòmics als propietaris que els sol·licitin voluntàriament, que serveixin per
finançar un percentatge de les obres que es justifiquin necessàries per tal de fer els
habitatges habitables (entre un 15% i un 25%).

9.1.2

Facilitar el desenvolupament del mercat de l’habitatge de lloguer
mitjançant la creació d’una borsa municipal del mateix
Crear una borsa d'habitatge municipal que gestioni el mercat de l'habitatge.

9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el bon nivell de
vida dels vilatans
9.2.1

Analitzar l’adequació d’equipaments i serveis municipals amb criteris
d’equilibri per a tot el nucli i en funció de la projecció futura de la població
Redactar un estudi que analitzi quins són els equipaments que manquen actualment al
municipi, mitjançant la consulta i participació de la població, i realitzar una previsió
demogràfica que permeti conèixer quines poden ser les les futures mancances quan a
equipaments segons les característiques futures de la població i els estàndards urbanístics.

9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants
9.3.1

Fomentar la participació dels immigrants en la vida associativa i cultural
del municipi
Fomentar la integració dels immigrants nouvinguts a partir de la seva participació en les
associacions municipals, amb l'objectiu de dinamitzar l'associacionisme municipal i gaudir
de la barreja cultural. Crear un mecanisme continu de contacte i relació amb representants
dels col·lectius immigrants, a partir per exemple, de la seva demanda de serveis
d'assistència social, per tal d'informar-los de les associacions existents al municipi.
Aquests contactes també haurien d'aprofundir en els interessos i possibles aportacions
dels col·lectius immigrants per tal de poder dissenyar activitats lúdiques i culturals que
incorporin els seus coneixements i interessos.

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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9.3.2

Crear cursos i tallers per facilitar la immersió dels immigrants en la cultura
del territori
Desenvolupar accions formatives dirigides a facilitar la immersió dels immigrants en la
cultura, tradicions i forma de viure del municipi. Concretament, caldria que els cursos
anessin dirigits al coneixement de la llengua, de les tradicions i dels serveis existents al
municipi

9.3.3

Crear un servei d'acollida per als nouvinguts al municipi
Crear un servei d'acompanyament als immigrants en el moment d'arribada al municipi,
amb l'objectiu de facilitar-los tota la informació necessària sobre els serveis i equipaments
existents, envers els tràmits a realitzar durant la seva instal·lació, recollir les dades
personals dels nouvinguts i adreçar-los als serveis municipals o supramunicipals que
requereixin per a la seva instal·lació

9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental
9.4.2

Divulgar bones pràctiques perquè les diferents entitats i empreses
privades del municipi hi puguin accedir
Redactar butlletins de bones pràctiques ambientals adaptats a diferents sectors de la
població amb l'objectiu que no existeixi el desconeixement per part de cap sector de la
població, i conscienciar envers la necessitat d'incorporar bones pràctiques ambientals al
dia a dia del municipi.

9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva implicació en la
gestió ambiental
9.5.1

Crear Fòrums de debat temàtics periòdics per copsar l'opinió de les
diferents entitats
Realització de fòrums de debat temàtics per tal de copsar quina és l'opinió de la ciutadania
quan als temes que afecten l'actualitat del municipi i que permetin el debat i l'aportació de
diferents punts de vista en les decisions municipals, amb l'objectiu d'apropar la veu de la
ciutadania a l'administració.

9.5.3

Donar suport tècnic a associacions o col·lectius que vulguin iniciar
experiències o accions en pro de la sostenibilitat
Crear la figura d'un tècnic que posi a l'abast de les diferents entitats municipals els mitjans
necessaris per a dur a terme accions i/o activitats que promoguin la sostenibilitat en tots
els aspectes.

9.6 Garantir la seguretat ciutadana al municipi
9.6.1

Realitzar un estudi concret sobre delinqüència i seguretat ciutadana per tal
d’identificar necessitats i problemàtiques concretes
Realitzar un estudi sobre la delinqüència i la inseguretat ciutadana existent i percebuda al
municipi, per tal d'identificar les principals problemàtiques existents i poder adaptar la
dotació de serveis actuals o demanar-ne una ampliació.
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9.6.2

Dissenyar i implantar un programa d’atenció i prevenció de les
problemàtiques i necessitats en seguretat ciutadana detectats
Crear un programa d'atenció a la ciutadania afectada per les principals problemàtiques
detectades a partir de l'estudi plantejat en l'acció 9.6.1. i programes de prevenció dels
mateixos, amb l'objectiu d'incidir de forma efectiva i ajustada en el nivell de seguretat
ciutadana existent al municipi.

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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ACCIONS I CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
RELACIONATS AMB EL PERUSNU
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural
1.5.1

En sòl no urbanitzable, identificar els diferents sectors que conformen la
matriu territorial i establir una normativa destinada a la protecció dels seus
valors ambientals

1.5.3

Realitzar cartes del paisatge local com una eina més d'identificació i
protecció d'aquest

1.5.4

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

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural
1.6.1

Ampliar l’inventari del patrimoni del municipi per incloure-hi elements de
totes les tipologies (flora, geologia, fonts, obra civil, paisatge...)

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI
2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del patrimoni natural i del
paisatge
2.1.3

Redactar i aprovar un Catàleg dels elements d'interès natural del municipi
que tingui valor normatiu

2.5 Mantenir i millorar els connectors
2.5.2

Preservar la funció de connexió de la xarxa hidrogràfica, especialment la
Tordera, la riera de Santa Coloma,
la Torderola i el rierot de Martorell
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3.5 Síntesi de la programació d’execució i inversions
Tal i com s’observa a l’apartat precedent, per a cadascuna de les accions considerades
s’ha realitzat una estimació orientativa del cost necessari per dur-les a terme.
Al llarg de les pàgines següents es presenta una síntesi de la programació d’execució i
inversions del Pla, atenent a les següents consideracions generals en relació als aspectes
econòmics:
•

Els costos apuntats són una estima orientativa del cost que pot suposar l’execució o
implantació de cadascuna de les accions, i que aporta un ordre de magnitud de la
despesa econòmica associada a la implantació del Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat.

•

El cost que s’indica és la valoració global del cost de les accions, el finançament del
qual procedirà de diverses fonts. Els percentatges de cofinançament de les diverses
entitats dependran en molts casos de la gestió i negociació política que es faci del Pla
d’Acció Local per part de l’ajuntament.

•

Existeix tot un conjunt d’accions sense imputació de costos de recursos humans
municipals. Aquest fet es dóna en accions que per la reduïda i puntual dedicació de
recursos humans ja existents en l’ajuntament no suposen un cost en temps significatiu
que pugui modificar el règim horari de contractació actual, o bé que puguin ser
assumits per una contractació de recursos humans ja considerada en una altra acció i
que per tant suposaria una doble comptabilitat. En aquest cas consten com a No inclou
les hores necessàries a càrrec de tècnics municipals.

•

Existeixen accions que per les seves característiques no suposen un cost econòmic
significatiu, i que consten per tant com a Sense Cost.

•

Existeix un grup reduït d’accions que per la seva dimensió econòmica requereixen
d’un projecte tècnic o d’un estudi econòmic específic, i consten així com a cost
Pendent de valorar.

•

Existeix un altre grup reduït d’accions que tot i tenir un cost aquest s’amortitzarà en
un període de temps, i consten com a cost amortitzable.

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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A les pàgines següents es mostra una síntesi dels costos totals estimats per línies i
programes, el calendari i priorització del Pla, i una síntesi del nombre d’accions i
pressupost segons termini i prioritat.

• SÍNTESI DE COSTOS TOTALS ESTIMATS
• CALENDARI I PRIORITZACIÓ D’IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL
• SÍNTESI DEL NOMBRE D’ACCIONS I PRESSUPOST SEGONS TERMINI I PRIORITAT
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SÍNTESI DE COSTOS TOTALS ESTIMATS
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA
1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI

PROGRAMA
(€)

LÍNIA
(€)

1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del territori
150.000,00

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori
0,00

1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades
96.000,00

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet
38.000,00

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural
0,00

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural
51.000,00
335.000,00
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PROGRAMA
(€)

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI

LÍNIA
(€)

2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del patrimoni natural i del paisatge
24.000,00

2.2 Recuperar les rieres, torrents i altres hàbitats aquàtics
43.000,00

2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural
3.000,00

2.4 Preservar els espais agropecuaris
0,00

2.5 Mantenir i millorar els connectors
30.000,00

2.6 Conservar els elements naturals integrats en l'estructura urbana
33.000,00

2.7 Minimitzar els impactes d'actuacions urbanístiques, activitats i infraestructures
0,00

2.8 Divulgar els valors naturals del municipi
51.000,00
184.000,00
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3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I
AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

PROGRAMA
(€)

LÍNIA
(€)

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament urbanístic
12.000,00

3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta
12.000,00

3.3 Potenciar el transport públic
407.070,00

3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles
27.000,00

3.5 Fomentar els hàbits de mobilitat sostenible
20.000,00
478.070,00
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4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE
SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT

PROGRAMA
(€)

LÍNIA
(€)

4.1 Incrementar el control del consum d'aigua
30.000,00

4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua
1.500,00

4.3 Mantenir i millorar la qualitat de les aigües subterrànies
45.000,00

4.4 Necessitat d'ampliar l'EDAR per augmentar la seva capacitat de tractament
0,00
76.500,00
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5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ

PROGRAMA
(€)

LÍNIA
(€)

5.1 Augmentar la implicació dels diferents sectors en la minimització de residus
120.000,00

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors d'activitat en la correcta gestió
dels residus
0,00
120.000,00
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6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I
ENERGIES RENOVABLES

PROGRAMA
(€)

LÍNIA
(€)

6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments municipals energèticament eficient
84.000,00

6.2 Reduir el consum energètic i la contaminació lluminosa de l'enllumenat públic
0,00

6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en els edificis públics
249.000,00

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats i domèstic
10.500,00

6.5 Fomentar la producció municipal o comarcal d'Energies Renovables
50.000,00
393.500,00
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7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL

PROGRAMA
(€)

LÍNIA
(€)

7.1 Incrementar els instruments normatius i de planificació
12.000,00

7.2 Augmentar els recursos pera un millor control ambiental
0,00

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental
22.500,00

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a instrument de programació de la gestió
municipal
3.000,00
37.500,00
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8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA
INCIDÈNCIA AMBIENTAL

PROGRAMA
(€)

LÍNIA
(€)

8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit
845.000,00

8.2. Fomentar una activitat comercial basada en el comerç tradicional
405.000,00

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la recuperació i conservació del
paisatge maçanetenc
413.000,00

8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari
120.000,00

8.5 Diversificar el món laboral
275.000,00
2.058.000,00
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9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA
(€)

LÍNIA
(€)

9.1 Fomentar una nova política municipal d’habitatge
600.000,00

9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el bon nivell de vida dels vilatans
6.000,00

9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants
180.000,00

9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental
55.000,00

9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva implicació en la gestió ambiental
88.600,00

9.6 Garantir la seguretat ciutadana al municipi
7.000,00
936.600,00

COST TOTAL PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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4.619.170,00
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CALENDARI I PRIORITZACIÓ D'IMPLANTACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ LOCAL
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA
TERMINI / PRIORITAT

1. COMPATIBILITZAR DESENVOLUPAMENT I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
1.1 Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del territori
1.1.1

Impulsar la revisió del POUM

Curt

/

Alta

1.1.2

Impulsar la densificació dels sectors de sòl urbanitzable fins a un mínim que permeti una adequada implantació de
serveis i transport públic, entre altres aspectes amb incidència ambiental.

Curt

/

Alta

1.1.3

Proposar la desclassificació de sectors de sòl no construït en la urbanització Maçanet Residencial Park

Curt

/

Alta

1.1.4

Ajustar al màxim la definició dels límits de les urbanitzacions Els Pantans de Montbarbat i Mas Altaba

Mitjà

/

Alta

1.1.5

Valorar la possibilitat de no desenvolupar el sòl urbanitzable no delimitat del polígon industrial Trety

Curt

/

Alta

1.2 Millorar les relacions entre els diferents usos del territori
1.2.1

Crear franges de transició entre zones urbanitzades i sòl no urbanitzable, que siguin de propietat pública, que facilitin el
control i manteniment d'aquests espais límit

Curt

/

Mitjana

1.2.2

Sectoritzar les activitats industrials del polígon Trety de cara a minimitzar els impactes en l'entorn immediat

Curt

/

Alta

1.2.3

Destinar l’equipament i la cessió de sòl d’aprofitament privat del polígon Trety a activitats que tinguin per objectiu la
preservació del medi ambient

Curt

/

Alta

1.2.4

Regular que la implantació del polígon Trety es realitzi amb criteris respectuosos amb el paisatge agrícola actual

Curt

/

Alta

1.2.5

Minimitzar la fragmentació del territori per la construcció de nous eixos vials, aprofitant al màxim els traçats existents i
incorporant les mesures correctores necessàries

Llarg

/

Alta

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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TERMINI / PRIORITAT

1.3 Millorar la qualitat de vida en les urbanitzacions aïllades
1.3.1

Crear espais destinats a usos diversos en les urbanitzacions Maçanet Residencial Park, els Pantans de Montbarbat i
Mas Altaba

Curt

/

Mitjana

1.3.2

Millorar les condicions d'urbanització de l'espai públic, arranjant els vials, desenvolupant els sectors destinats a
equipament i executant les zones verdes que pertoquin

Curt

/

Mitjana

1.3.3

Incrementar el control sobre aspectes privats que condicionen la qualitat de l'espai públic, com ara les tanques de les
parcel·les a carrer i els moviments de terres i els materials d'acabat dels edificis

Llarg

/

Mitjana

1.3.4

Millorar les condicions de les connexions de les urbanitzacions amb el nucli de Maçanet, mitjançant carril bici o vials
peatonals, i fer bon manteniment dels vials pavimentats

Curt

/

Mitjana

1.4 Resoldre els dèficits actuals del nucli urbà de Maçanet
1.4.1

Afavorir la creació d'habitatge protegit, amb les seves diverses modalitats, evitant la seva concentració en un únic sector

Mitjà

/

Mitjana

1.4.2

Afavorir la consolidació de zones del nucli amb presència d'edificis obsolets o espais sense edificar

Mitjà

/

Alta

1.4.3

Potenciar la implantació d'activitats comercials en els sectors residencials de la perifèria

Mitjà

/

Mitjana

1.4.4

Millorar la relació del nucli amb el seu entorn, recuperant els camins existents o bé creant-ne d'alternatius, tenint en
compte el pas de noves infraestructures

Curt

/

Alta

1.4.5

Incorporar els espais fluvials que envolten el nucli com a part d'un sistema de zones lliures de domini públic, que poden
relacionar les zones verdes del poble amb els espais agrícoles de l'entorn

Curt

/

Alta

1.4.6

Elaborar un pla d'actuacions per millorar la configuració i gestió dels límits físics del nucli

Curt

/

Mitjana

Curt

/

Alta

1.5 Millorar el grau de protecció de l'entorn natural
1.5.1
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En sòl no urbanitzable, identificar els diferents sectors que conformen la matriu territorial i establir una normativa
destinada a la protecció dels seus valors ambientals
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TERMINI / PRIORITAT

1.5.2

Identificar, delimitar i protegir els espais d'interès ecològic ubicats en sòls urbanitzables o urbans, incorporant les
mesures necessàries de cara a garantir-ne la preservació

Curt

/

Alta

1.5.3

Realitzar cartes del paisatge local com una eina més d'identificació i protecció d'aquest

Mitjà

/

Mitjana

1.5.4

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

Llarg

/

Mitjana

1.5.5

Consolidar la valoració de l'entorn natural del municipi com un dels principal eixos per a potenciar un turisme de qualitat

Mitjà

/

Mitjana

1.6 Millorar la protecció del patrimoni històri, arquitectònic i natural
1.6.1

Ampliar l’inventari del patrimoni del municipi per incloure-hi elements de totes les tipologies (flora, geologia, fonts, obra
civil, paisatge...)

Curt

/

Alta

1.6.2

Realitzar un catàleg de protecció del patrimoni que abordi totes les modalitats d'aquest presents en el municipi

Curt

/

Alta

1.6.3

Incloure l'entorn i el paisatge immediat, ja sigui urbà o natural, com a part integrant del valor de l'element arquitectònic a
protegir

Curt

/

Alta

1.6.4

Afavorir la difusió social i el coneixement del patrimoni del municipi

Llarg

/

Mitjana

1.6.5

Incorporar els valors patrimonials del municipi com un dels principal eixos per a potenciar un turisme de qualitat

Mitjà

/

Mitjana

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
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TERMINI / PRIORITAT

2. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS NATURALS DEL MUNICIPI
2.1 Incrementar els nivells de protecció dels elements del patrimoni natural i del paisatge
2.1.1

Valorar la possibilitat d'ampliar el PE de la Tordera per tal d'incloure-hi l'estany de can Bancells

Mitjà

/

Mitjana

2.1.2

Ampliar el PE dels Turons de Maçanet per incloure altres sectors del municipi amb afloraments basàltics

Mitjà

/

Mitjana

2.1.3

Redactar i aprovar un Catàleg dels elements d'interès natural del municipi que tingui valor normatiu

Curt

/

Mitjana

2.2 Recuperar les rieres, torrents i altres hàbitats aquàtics
2.2.1

Redactar un pla de gestió i recuperació dels cursos fluvials i hàbitats aquàtics

Mitjà

/

Mitjana

2.2.2

Realitzar una campanya de sensibilització ambiental sobre la problemàtica de la introducció d'espècies de fauna i flora
en ambients humits

Mitjà

/

Mitjana

2.3 Gestionar adequadament el patrimoni natural
2.3.1

Promoure la redacció de plans de gestió forestal en finques privades

Curt

/

Alta

2.3.2

Reajustar els límits de les àrees de caça i sol·licitar la declaració de zones de seguretat d'acord amb l'existència de sòls
urbans o zones amb elevat ús públic

Mitjà

/

Mitjana

2.3.3

Incrementar el control de la circulació motoritzada al medi natural

Curt

/

Mitjana

2.3.4

Mantenir sense pavimentar els camins rurals actualment de terra

Curt

/

Alta

2.4 Preservar els espais agropecuaris
2.4.1

Impulsar iniciatives de custòdia del territori

Llarg

/

Mitjana

2.4.2

Recuperar espais per a l'activitat agrícola

Mitjà

/

Mitjana

2.5 Mantenir i millorar els connectors
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TERMINI / PRIORITAT

2.5.1

Adoptar solucions per a minimitzar l'efecte barrera de les infraestructures que s'estan construint i les futures

Mitjà

/

Alta

2.5.2

Preservar la funció de connexió de la xarxa hidrogràfica, especialment la Tordera, la riera de Santa Coloma,
la Torderola i el rierot de Martorell

Llarg

/

Alta

2.6 Conservar els elements naturals integrats en l'estructura urbana
2.6.1

Elaborar un protocol intern per al manteniment del caràcter de riera o torrent en la urbanització dels trams fluvials que
quedin inclosos en zones urbanes

Mitjà

/

Mitjana

2.6.2

Tractar amb criteris de naturalitat els espais arbrats que quedin inclosos en la xarxa urbana

Llarg

/

Baixa

2.6.3

Analitzar els efectes sobre el sistema hidrològic de les urbanitzacions situades a les capçaleres de rieres i torrents i
corregir possibles efectes negatius

Mitjà

/

Alta

2.7 Minimitzar els impactes d'actuacions urbanístiques, activitats i infraestructures
2.7.1

Vetllar per l'aplicació de mesures de restauració ambiental un cop acabades les obres de la LAV

Curt

/

Alta

2.7.2

Vetllar per la restauració ambiental de les activitats extractives

Mitjà

/

Alta

2.7.3

Incorporar al Pla Parcial d'ampliació del polígon industrial Trety les mesures necessàries per minimitzar l'afectació sobre
el sistema hidrològic (riera de can Vila, Torderola i Estany de Sils), el medi natural i el paisatge

Curt

/

Alta

2.8 Divulgar els valors naturals del municipi
2.8.1

Integrar en la programació escolar activitats d'educació i sensibilització sobre els valors naturals del municipi

Curt

/

Mitjana

2.8.2

Redactar un projecte de senyalització de rutes a peu i bicicleta que permeti gaudir de tots els valors naturals i culturals i
que integri les diferents rutes ja existents

Mitjà

/

Mitjana

2.8.3

Redactar un pla de divulgació dels valors naturals que inclogui els aspectes claus del municipi

Llarg

/

Baixa
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TERMINI / PRIORITAT

3. MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC, DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRANSPORT PRIVAT I
AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA
3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament urbanístic
3.1.1

Incorporar en el planejament urbanístic un tractament jerarquitzat de la xarxa viària afavorint la creació d'eixos cívics
amb prioritat per vianants i bicicletes que vertebrin el municipi conjuntament amb sectors amb prioritat invertida

Mitjà

/

Mitjana

3.1.2

Incloure determinacions en el planejament urbanístic per tal que es fixin estàndards elevats d'aparcaments en les noves
edificacions

Curt

/

Alta

3.1.3

Aprofitar els Estudis de Mobilitat Generada associats al planejament per compensar dèficits actuals i donar continuïtat a
les estratègies efectuades sobre el sòl urbà

Mitjà

/

Mitjana

3.1.4

Valorar la idoneïtat del traçat previst per a la variant de la C-35

Mitjà

/

Mitjana

3.2 Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta
3.2.1

Ampliar l'actual sector de prioritat per a vianants duent a terme una gestió més acurada de la circulació i l'estacionament
i implementar una xarxa d'eixos cívics

Mitjà

/

Mitjana

3.2.2

Executar les diferents fases del pla d'actuació del Pla d'Accessibilitat

Mitjà

/

Mitjana

3.2.3

Dissenyar i executar una xarxa d'itineraris per a bicicleta dins el nucli urbà i entre els diferents sectors d'urbanització així
com en relació amb el medi natural

Mitjà

/

Mitjana

3.3 Potenciar el transport públic
3.3.1

Implementar les millores previstes en l'oferta de transport públic urbà

Mitjà

/

Mitjana

3.3.2

Millorar la connexió en autobús amb l'estació de RENFE a Sils, en el marc de les millores introduïdes per l'Autoritat
Territorial de Mobilitat de l'Àrea de Girona

Curt

/

Mitjana

3.3.3

Millorar la informació sobre l'oferta de transport col·lectiu al municipi

Curt

/

Mitjana
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3.3.4

Millorar la qualitat de les parades i estació del transport públic

Curt

/

Mitjana

3.4 Ordenar la circulació i l'aparcament dels vehicles
3.4.1

Homogeneïtzar, ordenar i completar els elements reductors de velocitat

Curt

/

Alta

3.4.2

Pacificar la travessera de la C-35, tot millorant-ne la permeabilitat i les interseccions

Mitjà

/

Mitjana

3.4.3

Millorar la senyalització orientativa en la xarxa viària, en la xarxa de camins i en el s polígons industrials

Curt

/

Mitjana

3.4.4

Potenciar la utilització dels aparcaments fora calçada situats al costat del CAP i el Pavelló

Curt

/

Mitjana

3.5 Fomentar els hàbits de mobilitat sostenible
3.5.1

Reduir l'accidentalitat mitjançant la millora de la senyalització i la implantació de les diverses mesures de reducció de la
velocitat

Curt

/

Alta

3.5.2

Realitzar campanyes d'educació sobre mobilitat sostenible a l'escola

Curt

/

Mitjana
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Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar. Minuartia. 2007

7 de 18

TERMINI / PRIORITAT

4. MILLORAR L'EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA I MANTENIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE
SUBMINISTRAMENT I D'ABOCAMENT
4.1 Incrementar el control del consum d'aigua
4.1.1

Fer el seguiment i avisar als grans consumidors d'aigua del municipi

Mitjà

/

Mitjana

4.1.2

Fer seguiment dels consums de les dependències municipals

Mitjà

/

Alta

4.1.3

Mantenir i avaluar el pla de millora de rendiment de la xarxa de distribució d'aigua

Mitjà

/

Alta

4.1.4

Recollir dades dels aqüífers periòdicament fent un seguiment dels nivells piezomètrics dels punts de captació de l'aigua
de xarxa

Curt

/

Alta

4.2 Afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'aigua
4.2.1

Mantenir i actualitzar l'ordenança sobre gestió i estalvi de l'aigua

Curt

/

Alta

4.2.2

Fer les gestions necessàries per garantir l'aprofitament d'aigua de l'EDAR

Curt

/

Alta

4.2.3

Implantar un sistema tarifari que potenciï l'estalvi

Mitjà

/

Mitjana

4.3 Mantenir i millorar la qualitat de les aigües subterrànies
4.3.1

Elaborar un Pla Director de la Xarxa de Clavegueram que permeti la planificació i gestió de la xarxa.

Mitjà

/

Alta

4.3.2

Elaborar un Pla Director de l'aigua d'abastament que permeti la planificació i gestió de la xarxa

Mitjà

/

Alta

4.4 Necessitat d'ampliar l'EDAR per augmentar la seva capacitat de tractament
4.4.1

Elaborar un projecte d'ampliació de l'EDAR per aconseguir el correcte tractament de les aigües

Mitjà

/

Mitjana

4.4.2

Aprovar el projecte i construir les depuradores per Montbarbat i Mas Altaba.

Mitjà

/

Alta
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5. DISMINUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORAR-NE LA GESTIÓ
5.1 Augmentar la implicació dels diferents sectors en la minimització de residus
5.1.1

Desenvolupar campanyes periòdiques encaminades a promoure la reducció dels residus generats

Llarg

/

Alta

5.1.2

Fomentar el compostatge casolà com a eina per a augmentar la valorització i simplificar la gestió dels residus

Curt

/

Mitjana

5.2 Fomentar la implicació de la ciutadania i dels diferents sectors d'activitat en la correcta gestió dels residus
5.2.1

Incentivar la participació de la ciutadania en la recollida selectiva i en l'ús de la deixalleria

Llarg

/

Alta

5.2.2

Fomentar que les activitats industrials assumeixin la gestió dels residus industrials assimilables

Mitjà

/

Baixa

5.2.3

Elaborar una ordenança per a la regulació de la gestió dels residus al municipi

Mitjà

/

Mitjana

5.2.4

Millorar la gestió dels residus municipals a través de la sistematització dels processos.

Curt

/

Alta

5.2.5

Cartografiar la ubicació dels contenidors de recollida de residus municipals

Curt

/

Mitjana

5.2.6

Fer un estudi econòmic del servei de recollida i gestió dels residus municipals i de la neteja viària

Curt

/

Alta
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TERMINI / PRIORITAT

6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE AMB ESTALVI ENERGÈTIC I
ENERGIES RENOVABLES
6.1 Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments municipals energèticament eficient
6.1.1

Definir un responsable municipal de control de consums de l'enllumenat i els edificis públics

Curt

/

Alta

6.1.2

Implantar un sistema informàtic de control de consums d'energia de les dependències i enllumenat públic

Curt

/

Alta

6.1.3

Definir uns protocols de gestió i manteniment dels equipaments perquè siguin energèticament eficients

Curt

/

Mitjana

6.1.4

Realitzar sessions formatives en bones pràctiques energètiques als responsables de manteniment i al personal
municipal que treballa en els edificis municipals

Mitjà

/

Mitjana

6.2 Reduir el consum energètic i la contaminació lluminosa de l'enllumenat públic
6.2.1

Implantar el pla i complir la Normativa de Contaminació Lluminosa abans del 31 de Desembre del 2009, segons el plec
vigent de manteniment

Mitjà

/

Alta

6.2.2

Integrar els criteris de la llei 6/2001 en tots els nous projectes d'enllumenat

Curt

/

Alta

6.3 Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en els edificis públics
6.3.1

Implantar en els nous plecs de condicions la instal·lació obligatòria de sistemes de telecontrol i gestió eficient de
l'energia en els sistemes de il·luminació

Mitjà

/

Mitjana

6.3.2

Realitzar auditories energètiques dels edificis de major consum, per establir un pla de millores i reducció del consum

Curt

/

Alta

6.3.3

Realitzar una instal·lació solar fotovoltaica amb connexió a xarxa i instal·lar energia solar tèrmica a les instal·lacions
esportives

Mitjà

/

Mitjana

Mitjà

/

Alta

6.4 Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats i domèstic
6.4.1
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TERMINI / PRIORITAT

6.4.2

Fomentar la creació d'un sistema de compartir cotxe en desplaçaments laborals dels habitants del municipi

Mitjà

/

Baixa

6.4.3

Informar a les diferents empreses del municipi de subvencions, ajuts i crèdits existents per a l'estalvi energètic i la
implantació d'energies renovables

Mitjà

/

Mitjana

6.4.4

Promoure reduccions de l'IBI o incentius a la implantació d'instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques en habitatges
existents

Mitjà

/

Mitjana

6.4.5

Informar als habitants dels ajuts i subvencions en energies renovables i dels plans "renove" d'electrodomèstics i
sistemes de climatització

Mitjà

/

Mitjana

6.5 Fomentar la producció municipal o comarcal d'Energies Renovables
6.5.1

Promoure un estudi comarcal de la disponibilitat de recursos d'Energies Renovables, i de les alternatives d'aprofitament
local

Mitjà

/

Mitjana

6.5.2

Promoure un estudi de limitants i potencialitats socioeconòmiques a nivell comarcal per la creació d'empreses locals o
comarcals de producció d'Energies Renovables

Mitjà

/

Mitjana
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TERMINI / PRIORITAT

7. MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL
7.1 Incrementar els instruments normatius i de planificació
7.1.1

Aprovar una ordenança actualitzada i el mapa de capacitat acústica

Curt

/

Mitjana

7.2 Augmentar els recursos pera un millor control ambiental
7.2.1

Dissenyar una base de dades i un procediment que permeti efectuar un millor seguiment de les incidències

Curt

/

Alta

7.2.2

Incrementar els recursos per efectuar un millor control i gestió del soroll

Curt

/

Alta

7.3 Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental
7.3.1

Agilitzar la regularització de les activitats econòmiques del municipi

Curt

/

Alta

7.3.2

Vetllar perquè s'incorporin les mesures necessàries per minimitzar l'afectació que pot tenir sobre el torrent de les
Monges i l'Estany de Sils el polígon industrial Puigtió

Curt

/

Alta

7.3.3

Analitzar el risc d'increment de soroll si es produeix la futura ampliació del polígon industrial Trety

Mitjà

/

Mitjana

7.3.4

Portar a terme campanyes específiques de control de les emissions de soroll per les motocicletes i ciclomotors

Llarg

/

Alta

7.3.5

Sol·licitar a les administracions competents que es millori el coneixement de la qualitat atmosfèrica al municipi

Curt

/

Mitjana

7.4 Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a instrument de programació de la gestió municipal
7.4.1

Constituir i dinamitzar una comissió tècnico-política de seguiment de l’Agenda Local 21

Curt

/

Alta

7.4.2

Establir i implantar un procediment per vincular anualment el Pla d’Acció Ambiental i el pressupost municipal

Curt

/

Alta

7.4.3

Establir i implantar un procediment i els corresponents recursos tècnics per avaluar anualment la implantació del Pla
d’Acció Ambiental

Mitjà

/

Alta
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7.4.4

Crear la figura d’un gestor i dinamitzador del procés d’Agenda Local 21 i la integració de criteris de sostenibilitat a
l’administració local

Curt

/

Alta

7.4.5

Proporcionar formació a l'equip tècnic existent per al desenvolupament d'accions en pro de la sostenibilitat amb
l'objectiu de transmetre aquests coneixements a les diferents entitats municipals

Mitjà

/

Mitjana
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TERMINI / PRIORITAT

8. AFAVORIR LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DISMINUINT LA SEVA
INCIDÈNCIA AMBIENTAL
8.1 Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit
8.1.1

Proporcionar assessorament tècnic per a la introducció de criteris de qualitat ambiental a les activitats econòmiques

Curt

/

Mitjana

8.1.2

Crear mesures d’incentiu per fomentar la implantació d’activitats més netes i generadores d’alt valor afegit.

Mitjà

/

Alta

8.1.3

Fomentar la programació de cursos gratuïts per part de les empreses als treballadors, per tal d’afavorir l’especialització
dels mateixos

Mitjà

/

Mitjana

8.1.4

Limitar la instal·lació d’empreses del sector logístic que no fomentin l’ocupació de treballadors

Llarg

/

Baixa

8.1.5

Crear un centre d’iniciatives de suport a emprenedors vinculat al viver d'empreses

Curt

/

Alta

8.1.6

Crear un viver d’empreses al polígon industrial Trety per afavorir la implantació de PIMEs

Curt

/

Alta

8.1.7

Incentivar la comunicació entre la indústria i el municipi

Llarg

/

Mitjana

8.1.8

Fomentar la implantació d'un centre tecnològic de suport a les empreses

Mitjà

/

Mitjana

8.1.9

Fomentar l'elaboració de programes de Responsabilitat Social Corporativa a les Empreses

Llarg

/

Mitjana

8.2. Fomentar una activitat comercial basada en el comerç tradicional
8.2.1

Potenciar i fomentar la marca comercial proposada per la Unió de Comerciants del municipi

Curt

/

Mitjana

8.2.2

Incentivar la modernització dels comerços seguint les noves tendències del mercat

Curt

/

Mitjana

Curt

/

Alta

8.3. Impulsar un desenvolupament turístic sostenible basat en la recuperació i conservació del paisatge
maçanetenc
8.3.1
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TERMINI / PRIORITAT

8.3.2

Crear productes turístics que fomentin l’activitat econòmica, la creació de llocs de treball i un creixement sostenible del
sector

Mitjà

/

Mitjana

8.3.3

Incentivar la creació de nova oferta turística complementària i millora de l'actual: allotjament i restauració

Mitjà

/

Mitjana

8.3.4

Facilitar la rehabilitació de masies com a establiments de turisme rural

Curt

/

Mitjana

8.3.5

Crear una oficina de turisme i de documentació turística al municipi

Curt

/

Alta

8.3.6

Potenciar la millora de la qualitat del servei i del producte donats per l'oferta turística complementària existent al municipi

Curt

/

Alta

8.4. Manteniment i reforçament del sector agrari
8.4.1

Facilitar cursos periòdics als agricultors sobre bones pràctiques ambientals

Curt

/

Mitjana

8.4.2

Aprofitar els avantatges mediambientals lligats a l’activitat agrícola per incorporar-los a la imatge turística del municipi

Mitjà

/

Alta

8.4.3

Potenciar el desenvolupament turístic dins el sector agrícola tradicional (agroturisme) com a complement econòmic a
l'activitat agrícola.

Curt

/

Alta

8.5 Diversificar el món laboral
8.5.1

Identificar i avaluar necessitats en el municipi quan a nous jaciments d’ocupació

Curt

/

Alta

8.5.2

Promoure i donar suport a projectes relacionats amb els nous jaciments d’ocupació

Mitjà

/

Mitjana

8.5.3

Adaptar la formació ocupacional a les necessitats del mercat laboral per tal d’aconseguir més personal qualificat per a
la indústria del municipi

Curt

/

Mitjana

8.5.4

Incentivar les indústries que afavoreixin l’entrada de la població femenina en el sector industrial disminuint així l’elevat
atur femení actual.

Curt

/

Alta

8.5.5

Crear cicles de formació continuada a destinats a col·lectius de difícil inserció que cobreixin les seves necessitats

Curt

/

Alta
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TERMINI / PRIORITAT

8.5.6
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TERMINI / PRIORITAT

9. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I PROMOURE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
9.1 Fomentar una nova política municipal d’habitatge
9.1.1

Crear una línia d’ajuts per a la rehabilitació i utilització d’habitatges no ocupats

Curt

/

Alta

9.1.2

Facilitar el desenvolupament del mercat de l’habitatge de lloguer mitjançant la creació d’una borsa municipal del mateix

Curt

/

Alta

9.2 Dotar la ciutat de serveis suficients i de qualitat per garantir el bon nivell de vida dels vilatans
9.2.1

Analitzar l’adequació d’equipaments i serveis municipals amb criteris d’equilibri per a tot el nucli i en funció de la
projecció futura de la població

Mitjà

/

Alta

9.2.2

Continuar amb la dotació de Cicles Formatius que mantinguin relació amb les activitats realitzades a l’entorn

Curt

/

Alta

9.2.3

Pressionar per a la implantació d’un servei mèdic d’atenció continuada

Llarg

/

Mitjana

9.3 Afavorir i facilitar la integració dels immigrants
9.3.1

Fomentar la participació dels immigrants en la vida associativa i cultural del municipi

Llarg

/

Mitjana

9.3.2

Crear cursos i tallers per facilitar la immersió dels immigrants en la cultura del territori

Curt

/

Alta

9.3.3

Crear un servei d'acollida per als nouvinguts al municipi

Curt

/

Alta

9.4 Facilitar la informació i l’educació ambiental
9.4.1

Facilitar l’accés a la informació ambiental de tots els ciutadans

Curt

/

Mitjana

9.4.2

Divulgar bones pràctiques perquè les diferents entitats i empreses privades del municipi hi puguin accedir

Curt

/

Mitjana

9.4.3

Realitzar activitats divulgatives dels objectius i accions incloses en l’Agenda 21

Curt

/

Alta
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TERMINI / PRIORITAT

9.5 Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva implicació en la gestió ambiental
9.5.1

Crear Fòrums de debat temàtics periòdics per copsar l'opinió de les diferents entitats

Curt

/

Mitjana

9.5.2

Crear una bústia de suggeriments que canalitzi les principals inquietuds de la població

Curt

/

Alta

9.5.3

Donar suport tècnic a associacions o col·lectius que vulguin iniciar experiències o accions en pro de la sostenibilitat

Mitjà

/

Mitjana

9.6 Garantir la seguretat ciutadana al municipi
9.6.1

Realitzar un estudi concret sobre delinqüència i seguretat ciutadana per tal d’identificar necessitats i problemàtiques
concretes

Mitjà

/

Mitjana

9.6.2

Dissenyar i implantar un programa d’atenció i prevenció de les problemàtiques i necessitats en seguretat ciutadana
detectats

Llarg

/

Mitjana
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SÍNTESI DEL NOMBRE D'ACCIONS I PRESSUPOST,
SEGONS TERMINI I PRIORITAT
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE MAÇANET DE LA SELVA

TERMINI

PRIORITAT

NOMBRE ACCIONS

SUMA COSTOS (€)

Alta

53

2.362.100,00

Mitjana

28

882.000,00

Alta

17

210.000,00

Mitjana

42

985.570,00

Baixa

2

0,00

Alta

5

46.500,00

Mitjana

9

91.000,00

Baixa

3

42.000,00

Curt

Mitjà

Llarg

TOTAL

3. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat

159

4.619.170,00
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4. PLA DE SEGUIMENT
4.1

Presentació

El Pla de Seguiment té com a objectiu definir eines per realitzar el monitoratge del procés
d’aplicació del Pla d’Acció Local, avaluant el grau de compliment de les propostes i la seva
efectivitat. En funció d’això, el Pla d’Acció Local es pot anar adequant a les noves
circumstàncies i situacions que es produeixin, adaptant-lo a l’evolució del context
ambiental i socioeconòmic del municipi.
El Pla de Seguiment té un vessant tècnic, destinat a aportar informació als tècnics
municipals, i un vessant de comunicació, que ha de permetre als ciutadans fer un
seguiment del procés. El Pla de Seguiment es basa en un Sistema d’Indicadors de
Sostenibilitat, definits com a paràmetres amb capacitat de caracteritzar numèricament
l’estat i evolució del municipi i la resposta que es pugui donar des dels actors locals per
millorar la situació i avançar cap a la sostenibilitat.
El Sistema d’Indicadors s’ha escollit a partir d’una base de dades, el perfil socioambiental,
on figuren els valors d’una extensa sèrie de paràmetres que s’han recopilat durant la
realització de l’Agenda 21 Local. S’ha considerat com a referència bàsica Els Indicadors de
Sostenbilitat del Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans
d’Acció Local per a la Sostenibilitat, completant-se en determinats casos amb indicadors
emprats en diverses ciutats i xarxes de municipis en l’àmbit estatal o europeu.
Alguns dels indicadors són prou significatius de l’evolució de l’estat ambiental i de fàcil
comprensió. Aquests són especialment adequats per ser comunicats a la població.
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4.2

Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat

4.2.1 Característiques
El sistema d’indicadors és un conjunt de paràmetres que s’obtenen amb periodicitat
habitualment anual i que té com a funció primordial el seguiment de l’evolució d’aspectes
clau en el procés de millora ambiental del municipi i de progrés cap a models de
desenvolupament sostenible. També tenen la finalitat de donar a conèixer als ciutadans els
canvis que es produeixen en aquest sentit i impulsar la implantació del Pla d’Acció Local.

4.2.2 Criteris de selecció
Els paràmetres seleccionats com a indicadors han de tenir les característiques següents:
-

MESURABLES i obtinguts mitjançant mètodes reproduïbles a llarg termini.

-

FÀCILS D’OBTENIR amb un COST ECONÒMIC RAONABLE, o preferiblement que ja
s’obtinguin per un procés normalitzat.

-

SENSIBLES a les variacions dels aspectes pels que s’han dissenyat, de manera que siguin
capaços de reflectir els canvis que es produeixin.

-

FÀCILS D’ENTENDRE, perquè puguin ser utilitzats per comunicar a la població el grau
d’assoliment dels objectius proposats.

-

FÀCILS D’INTERPRETAR, és a dir que aportin informació clara que sigui d’interpretació
inequívoca.

-

Referits a ÀMBITS que l’administració local o els agents socials tenen CAPACITAT PER
MODIFICAR.

-

En conjunt, el SISTEMA D’INDICADORS ha de ser CAPAÇ DE PROPORCIONAR UNA VISIÓ
RÀPIDA DE LA SITUACIÓ DEL MUNICIPI.

4.2.3 Referències metodològiques
Existeixen nombroses referències sobre indicadors ambientals i de sostenibilitat utilitzats
en diverses ciutats europees o per organismes diversos com l’OCDE, l’OMS, l’UNCHS
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(Hàbitat), l’EUROSTAT, l’Agència Europea de Medi Ambient, o la pròpia Campanya Europea
de Ciutat i pobles cap a la Sostenibilitat.
A Catalunya hi han diverses experiències de definició d’indicadors ambientals de diverses
ciutats i pobles que han realitzat les seves Agendes 21, d’entitats ciutadanes com el Fòrum
Cívic Barcelona Sostenible i també la proposta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Aquestes experiències posen de manifest la dificultat per consensuar un sistema
d’indicadors unificat i la dificultat de comparar informació, ja que les metodologies que
s’apliquen per obtenir els mateixos indicadors són diferents en les diverses experiències.

En el sistema d’indicadors que es proposa s’ha combinat la utilització dels Indicadors de
Sostenibilitat del programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans
d’Acció Local per a la Sostenibilitat, en tots aquells indicadors que tenia sentit i viabilitat
d’aplicar en el context del municipi, i completant amb altres d’específics per les
necessitats i característiques concretes del municipi.

4.2.4 Sistema d’indicadors proposat
El sistema d’Indicadors de Sostenibilitat del municipi té un total de 25 indicadors. Tot
seguit s’adjunta una taula sintètica dels indicadors proposats seguida d’una fitxa
descriptiva de cada un dels indicadors.
És probable que les dades dels dos o tres primers anys presentin anomalies
metodològiques, lògiques en els inicis de qualsevol seguiment a llarg termini.
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Territori i usos del sòl

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

2001

81,41

%

Augment

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

2001

3,77

2001

59,81

%

Augment

2001

94,67

%

Augment

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

5 SÒLS DE SOSTENIBILITAT
GARANTIDA
Avalua la superfície de sòl del municipi que
s’ajusta als següents condicionants:
- Manté la qualificació de no urbanitzable.
- Acull ecosistemes naturals (espais forestals,
agrícola o d’estructuració típicament rural).
- Regula de forma específica els seus usos,
amb criteris de preservació del medi ambient

Planejament i urbanisme
7 GRAU DE COMPACITAT URBANA
Es considera que les àrees urbanes
dissenyades per a vianants i bicicletes han de
tenir densitats mínimes de 30-40 habitatges/ha
per tal que l’activitat diària efectivament es
pugui portar a terme sense necessitar el cotxe
(Newman, 1996). Aquestes densitats també
asseguren una major eficiència de l’ús del sòl,
recurs limitat i de gran valor. Aquest indicador
permet una aproximació al grau de compacitat
urbana a partir de l’evolució de la densitat neta
d’habitatges. La densitat neta reflexa el nombre
d’habitatges per hectàrea de sòl urbà.

30-40
habitatges/hec
hab./ha > x <
tàrea
100 hab./ha

8 GRAU D'OCUPACIÓ DE L'HABITATGE
Avalua el nombre d’habitatges que es troben
ocupats (habitatges de primera residència)
respecte el total d’habitatges del municipi.
Aquest indicador permet caracteritzar la vitalitat
i sentit de pertinença de la ciutadania al
municipi. Un nombre elevat d’habitatges
vacants (desocupats i/o de segona residència)
ens pot indicar una baixa cohesió social i
l’existència de zones urbanes degradades.

24 SUPERFÍCIE URBANA A MENYS DE
300 M DE ZONA VERDA, EN NUCLI
URBÀ
Aquest indicador avalua la superfície urbana
del municipi que es troba situada a una
distància inferior o igual a 300 metres de zones
verdes.

Sistemes naturals

4. Pla de Seguiment
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6 BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL
Avalua la qualitat general dels ecosistemes a
partir de la presència d’espècies testimoni bioindicadors-. La Diputació de Girona en el
document “Programa de suport de la Diputació
de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local
per a la Sostenibilitat. Els Indicadors de
Sostenibilitat” determina quines són les
espècies bioindicadores a considerar, així com
els diferents hàbitats naturals que conformen el
mosaic paisatgístic del territori .

Mobilitat i transports

2006

0,95

Augment

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

2001

60,83

%

Disminució

2006

504,44

metres

AugmentManteniment

Any

Valor

Unitats

2005

109,26

litres/habitant i
dia

Augment

2005

225

litres/habitant i
dia

Disminució

Any

Valor

Unitats

2005

822,04

Kg/habitant i
any

4 DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL
Mesura l’ús que es fa de l’automòbil a partir de
la relació entre els desplaçaments en cotxe i els
desplaçaments totals.

25 CARRERS DE PRIORITAT PER ALS
VIANANTS
Avalua la longitud de vials urbans amb alguna
mesura que prioritzi el trànsit de vianants.

Aigua

Tendència
desitjable

1 ÚS DE L'AIGUA
Valoració del consum d’aigua atenent criteris de
racionalització de la despesa.
L’indicador s'ha ponderat tenint en compte la
despesa total d’aigua diària per habitant (no
inclou el consum agrícola), valorant
positivament l’estalvi per sota dels 250
l/hab.dia. i fins un mínim de 150 l/dia.hab.
Per al càlcul de la despesa total d’aigua es
considera l’abastament de xarxa.

20 CONSUM DOMÈSTIC D'AIGUA
Consum d'aigua que prové de la xarxa de
subministrament municipal per habitant i dia.

Residus

Tendència
desitjable

2 LA GESTIÓ DE RESIDUS
Avalua la qualitat de la gestió de residus, tant
pel que fa a la producció total com pel grau
d’acostament als propòsits del Programa de
gestió de residus municipals de Catalunya
(PGRM), mesurant la producció final ponderada
neta de residus domèstics per habitant.
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22 ÍNDEX DE GENERACIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
L'indicador consisteix a calcular els residus
municipals generats per cada habitant cada dia.

2005

2,74

Kg/habitant i
dia

Disminució

2005

11,8

%

Augment

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

2005

2,9

TEP (tones
equivalents de
petroli)/habitan
t i any

Disminució

2005

0,384

TEP (tones
equivalents de
petroli)/habitan
t i any

Disminució

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

2006

0,22

%

Augment

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

2006

83,21

%

< 120%

23 RECUPERACIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
Índex de residus municipals recuperats
respecte a la quantitat total de residus
municipals generats al municipi.

Energia
3 L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE
L'ENERGIA
Avaluació del consum energètic de la població i
la proporció en que aquest consum té
naturalesa renovable.

21 CONSUM DOMÈSTIC D'ENERGIA
Aquest indicador calcula el consum d'energia
per a usos del sector domèstic per habitant i
any.

Activitats econòmiques
18 QUALITAT AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Aquest indicador avalua la qualitat ambiental de
les activitats econòmiques del municipi, a partir
del càlcul del nombre d’organitzacions que
disposen de Sistemes de Gestió Ambiental
(ISO 14001 o EMAS) i/o distintiu de garantia de
qualitat ambiental

Factors socials i econòmics
9 ÍNDEX D'ENVELLIMENT DE LA
POBLACIÓ (65 ANYS)
Aquest indicador avalua el grau amb que una
societat, en aquest cas comunitat local,
envelleix, calculant la proporció entre el nombre
de persones grans (65 anys i més) i el nombre
de nens i nenes o adolescents (joves de menys
de 15 anys).
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10 GRAU DE FORMACIÓ DE LA
POBLACIÓ
Calcula el percentatge de població major de 16
anys que ha finalitzat els estudis obligatoris.

2001

38,67

%

Augmentar la
població amb
estudis
mitjans i/o
superiors

2005

7,28

Defuncions/10
00 habitants

Disminució

2005

0,03

Augmentplaces
assistencials/h Manteniment
en funció de
abitants
les
majors de 65
necessitats
anys
de la
població
major de 65
anys

2001

61,21

2001

0,88

2001

3,54

%

Manteniment

2006

12,22

%

Disminució

11 TAXA DE MORTALITAT
Calcula el nombre de defuncions anual al
municipi.

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

14 GRAU D'AUTOCONTENCIÓ
L’indicador calcula el grau de dependència
exterior per raons de treball, i reflexa en primer
lloc les necessitats de mobilitat obligada que té
el municipi i en segon lloc la fortalesa de
l’economia local.

%

Augment

15 VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL
MUNICIPI - RELACIÓ ENTRE EL
SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
TERCIARI
Aquest indicador mesura la concentració de
l’ocupació segons sectors d’activitat. Així la
diversitat econòmica local és pot considerar un
aspecte clau en la sostenibilitat del municipi, ja
que permet reduir la dependència excessiva i
genera estabilitat econòmica a mig i llarg
termini.

El resultat ha
ocupats
de tendir a 1
sector
secundari/ocu
pats sector
terciari

16 VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL
MUNICIPI - PES RELATIU DEL
SECTOR PRIMARI
Aquest indicador mesura la concentració de
l’ocupació segons sectors d’activitat. Així la
diversitat econòmica local és pot considerar un
aspecte clau en la sostenibilitat del municipi, ja
que permet reduir la dependència excessiva i
genera estabilitat econòmica a mig i llarg
termini.

17 TAXA D'ATUR
Aquest indicador avalua la taxa d’atur en funció
de la població activa del municipi
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Gestió ambiental municipal

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

2005

20,17

%

Augment

Any

Valor

Unitats

Tendència
desitjable

2006

0,68

19 DESPESA MUNICIPAL EN MATÈRIA
DE SOSTENIBILITAT
Aquest indicador pretén valorar la despesa
econòmica, i per tant l’esforç municipal, en
temes de sostenibilitat ambiental. Per al càlcul
de l’indicador es consideren despeses en
temes de sostenibilitat ambiental aquelles que
suposen una clara millora ambiental de la
gestió municipal:
-Recollida selectiva de residus
-Mesures d’estalvi energètic
-Foment d’energies renovables
-Mesures d’estalvi d’aigua
-Reutilització d’aigües residuals depurades
-Protecció i conservació del medi natural
-Construcció de carrils bicicleta, zones de
prioritat invertida i zones per a vianants

Sensibilització i participació ciutadana
13 GRAU D'ASSOCIACIONISME LOCAL
Disposar d’una bona xarxa associativa
afavoreix les relacions socials i la cohesió
social del municipi. Aquest indicador considera
les associacions locals existents en relació a la
població total.

4. Pla de Seguiment

Augmentnombre
d'associacions/ Manteniment
habitants
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OSSTTEENNIIBBIILLIITTAATT DDEE M
MAAÇÇAANNEETT DDEE LLAA SSEELLVVAA

Indicador

1

ÚS DE L'AIGUA

Tema

Aigua

Definició

Valoració del consum d’aigua atenent criteris de racionalització de la
despesa.
L’indicador s'ha ponderat tenint en compte la despesa total d’aigua
diària per habitant (no inclou el consum agrícola), valorant
positivament l’estalvi per sota dels 250 l/hab.dia. i fins un mínim de
150 l/dia.hab.
Per al càlcul de la despesa total d’aigua es considera l’abastament de
xarxa.

Unitats

litres/habitant i dia

Mètode
d'obtenció

Sol·licitar les dades de subministraments anuals a les companyies
concessionàries de l'abastament municipal i dividir-les pel nombre
d'habitants i per 365 dies. Restar el valor obtingut a 250 l/hab.dia que
és la quantitat de referència.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

4. Pla de Seguiment
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Indicador

2

LA GESTIÓ DE RESIDUS

Tema

Residus

Definició

Avalua la qualitat de la gestió de residus, tant pel que fa a la producció
total com pel grau d’acostament als propòsits del Programa de gestió
de residus municipals de Catalunya (PGRM), mesurant la producció
final ponderada neta de residus domèstics per habitant.

Unitats

Kg/habitant i any

Mètode
d'obtenció

Es divideix la generació anual total de residus municipals per la
població de fet del municipi i per 365 dies. Aquest valor, que
correspon a la generació de residus domèstics per habitant, es
pondera multiplicant-lo pel resultat de sumar la fita mitja de reciclatge
per als residus domèstics de Catalunya menys la fracció efectivament
reciclada més la resta de fraccions no reciclables multiplicada per la
fracció no recuperada.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions
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Indicador

3

L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA

Tema

Energia

Definició

Avaluació del consum energètic de la població i la proporció en que
aquest consum té naturalesa renovable.

Unitats

TEP (tones equivalents de petroli)/habitant i any

Mètode
d'obtenció

A partir de les dades de consum d'electricitat i gas natural facilitades
per les companyies subministradores i les dades de combustibles
líquids i gasos liquats del petroli que es poden aproximar a partir de
les estadístiques provincials facilitades per la Direcció General
d'Energia i Mines del Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya. Cal unificar les unitats d'aquesta informació
en TEPs i després dividir-la per la població del municipi. El resultat
ens indica el consum d'energia per habitant que es ponderarà
multiplicant aquest valor per la resta d'1 menys la fracció d'energia de
fonts renovables utilitzada al municipi.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

4. Pla de Seguiment
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Indicador

4

DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL

Tema

Mobilitat i transports

Definició

Mesura l’ús que es fa de l’automòbil a partir de la relació entre els
desplaçaments en cotxe i els desplaçaments totals.

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

A falta d’una enquesta de mobilitat específica del municipi (amb dades
de mobilitat obligada i no obligada), l’aplicació de l’indicador es pot fer
a partir de les dades de l’enquesta de mobilitat obligada (EMO) que
l’Institut d’Estadística de Catalunya elabora cada cinc anys. Per
obtenir l'indicador es divideixen els quilòmetres recorreguts en
automòbil respecte el total de quilòmetres recorreguts. Es consideren
els 15 principals destins dels desplaçaments de l’EMO. La distància
dels desplaçaments es calcula considerant els quilòmetres lineals de
cada destí multiplicats per 2 (anada-tornada).

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions
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Indicador

5

SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

Tema

Territori i usos del sòl

Definició

Avalua la superfície de sòl del municipi que s’ajusta als següents
condicionants:
- Manté la qualificació de no urbanitzable.
- Acull ecosistemes naturals (espais forestals, agrícola o
d’estructuració típicament rural).
- Regula de forma específica els seus usos, amb criteris de
preservació del medi ambient

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

Es calcula dividint la superfície total del municipi que s'ajusta als
condicionants definits obtinguda a partir de la normativa urbanística
entre la superfície total del municipi multiplicant el resultat per 100.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

4. Pla de Seguiment
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Indicador

6

BIODIVERSITAT ESTRUCTURAL

Tema

Sistemes naturals

Definició

Avalua la qualitat general dels ecosistemes a partir de la presència
d’espècies testimoni -bioindicadors-. La Diputació de Girona en el
document “Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció
de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat. Els Indicadors de
Sostenibilitat” determina quines són les espècies bioindicadores a
considerar, així com els diferents hàbitats naturals que conformen el
mosaic paisatgístic del territori .

Unitats
Mètode
d'obtenció

La biodiversitat estructural del municipi es calcula a partir del sumatori
entre el nombre d'espècies localitzades respecte el nombre d'espècies
relacionades al Programa de suport de la Diputació de Girona i el
nombre d'hàbitats representats respecte el nombre total d'hàbitats.
Aquesta informació s'obté a partir de la realització de treball de camp
i/o la consulta amb naturalistes de la zona.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Per obtenir aquestes dades és necessari fer treball de camp.
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Indicador

7

GRAU DE COMPACITAT URBANA

Tema

Planejament i urbanisme

Definició

Es considera que les àrees urbanes dissenyades per a vianants i
bicicletes han de tenir densitats mínimes de 30-40 habitatges/ha per
tal que l’activitat diària efectivament es pugui portar a terme sense
necessitar el cotxe (Newman, 1996). Aquestes densitats també
asseguren una major eficiència de l’ús del sòl, recurs limitat i de gran
valor. Aquest indicador permet una aproximació al grau de compacitat
urbana a partir de l’evolució de la densitat neta d’habitatges. La
densitat neta reflexa el nombre d’habitatges per hectàrea de sòl urbà.

Unitats

habitatges/hectàrea

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre total d'habitatges per la superfície del
sòl urbà residencial (descomptant la superfície de sòl industrial i el sòl
ocupat per vies de comunicació). Aquesta informació es pot obtenir a
través de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de la normativa
urbanística municipal.

Tendència
desitjable

30-40 hab./ha > x < 100 hab./ha

Observacions

4. Pla de Seguiment
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Indicador

8

GRAU D'OCUPACIÓ DE L'HABITATGE

Tema

Planejament i urbanisme

Definició

Avalua el nombre d’habitatges que es troben ocupats (habitatges de
primera residència) respecte el total d’habitatges del municipi.
Aquest indicador permet caracteritzar la vitalitat i sentit de pertinença
de la ciutadania al municipi. Un nombre elevat d’habitatges vacants
(desocupats i/o de segona residència) ens pot indicar una baixa
cohesió social i l’existència de zones urbanes degradades.

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre d'habitatges ocupats pel nombre total
d'habitatges del municipi i multiplicar per 100. Aquesta informació es
pot obtenir a través de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions
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Indicador

9

ÍNDEX D'ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ (65 ANYS)

Tema

Factors socials i econòmics

Definició

Aquest indicador avalua el grau amb que una societat, en aquest cas
comunitat local, envelleix, calculant la proporció entre el nombre de
persones grans (65 anys i més) i el nombre de nens i nenes o
adolescents (joves de menys de 15 anys).

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre de persones majors de 65 anys pel
nombre de joves de menys de 15 anys i multiplicar el resultat per 100.
Aquesta informació es pot obtenir a través de l'Institut d'Estadística de
Catalunya.

Tendència
desitjable

< 120%

Observacions

4. Pla de Seguiment
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Indicador 10
GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ

Tema

Factors socials i econòmics

Definició

Calcula el percentatge de població major de 16 anys que ha finalitzat
els estudis obligatoris.

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre de persones majors de 16 anys amb
l'ESO o equivalent acabada pel nombre total de persones majors de
16 anys i multiplicar per 100. Aquesta informació es pot obtenir a
través de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Tendència
desitjable

Augmentar la població amb estudis mitjans i/o superiors

Observacions
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Indicador 11
TAXA DE MORTALITAT

Tema

Factors socials i econòmics

Definició

Calcula el nombre de defuncions anual al municipi.

Unitats

Defuncions/1000 habitants

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre de defuncions anuals pel nombre total
d'habitants del municipi i multiplicar pel 1000. Aquesta informació es
pot obtenir a través de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

4. Pla de Seguiment
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Indicador 12
EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS PER A LA GENT GRAN

Tema

Factors socials i econòmics

Definició

Avalua els centres residencials i centres de dia que hi ha al municipi, a
partir de calcular l’oferta de places respecta a la població de més de
65 anys.

Unitats

places assistencials/habitants majors de 65 anys

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre de places en centres residencials i
centre de dia pel nombre d'habitants del municipi majors de 65 anys.
Aquesta informació es pot obtenir a través de l'Institut d'Estadística de
Catalunya.

Tendència
desitjable

Augment-Manteniment en funció de les necessitats de la població
major de 65 anys

Observacions
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Indicador 13
GRAU D'ASSOCIACIONISME LOCAL

Tema

Sensibilització i participació ciutadana

Definició

Disposar d’una bona xarxa associativa afavoreix les relacions socials i
la cohesió social del municipi. Aquest indicador considera les
associacions locals existents en relació a la població total.

Unitats

nombre d'associacions/habitants

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre d'associacions existents al municipi per
la població total.

Tendència
desitjable

Augment-Manteniment

Observacions
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Indicador 14
GRAU D'AUTOCONTENCIÓ

Tema

Factors socials i econòmics

Definició

L’indicador calcula el grau de dependència exterior per raons de
treball, i reflexa en primer lloc les necessitats de mobilitat obligada que
té el municipi i en segon lloc la fortalesa de l’economia local.

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre de persones ocupades del municipi que
treballen al mateix municipi pel nombre total de persones ocupades
del municipi. Aquesta informació es pot obtenir a través de l'Institut
d'Estadística de Catalunya.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions
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Indicador 15
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI RELACIÓ ENTRE EL SECTOR SECUNDARI I EL SECTOR
Tema

Factors socials i econòmics

Definició

Aquest indicador mesura la concentració de l’ocupació segons sectors
d’activitat. Així la diversitat econòmica local és pot considerar un
aspecte clau en la sostenibilitat del municipi, ja que permet reduir la
dependència excessiva i genera estabilitat econòmica a mig i llarg
termini.

Unitats

ocupats sector secundari/ocupats sector terciari

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre de persones ocupades al sector
secundari pel nombre de persones ocupades al sector terciari.
Aquesta informació es pot obtenir a través de l'Institut d'Estadística de
Catalunya.

Tendència
desitjable

El resultat ha de tendir a 1

Observacions

La interpretació d'aquest indicador es complementa amb l'indicador 16.
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Indicador 16
VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI - PES
RELATIU DEL SECTOR PRIMARI
Tema

Factors socials i econòmics

Definició

Aquest indicador mesura la concentració de l’ocupació segons sectors
d’activitat. Així la diversitat econòmica local és pot considerar un
aspecte clau en la sostenibilitat del municipi, ja que permet reduir la
dependència excessiva i genera estabilitat econòmica a mig i llarg
termini.

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre de persones ocupades al sector primari
pel nombre total de persones ocupades al municipi. Aquesta
informació es pot obtenir a través de l'Institut d'Estadística de
Catalunya.

Tendència
desitjable

Manteniment

Observacions

La interpretació d'aquest indicador es complementa amb l'indicador 15.
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Indicador 17
TAXA D'ATUR

Tema

Factors socials i econòmics

Definició

Aquest indicador avalua la taxa d’atur en funció de la població activa
del municipi

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre de persones aturades per la població
activa del municipi. Aquesta informació es pot obtenir a través del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o bé de
l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions
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Indicador 18
QUALITAT AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Tema

Activitats econòmiques

Definició

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

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir el nombre d'organitzacions del municipi amb un
Sistema de Gestió Ambiental certificat o un distintiu de garantia de
qualitat ambiental pel nombre total d'organitzacions i multiplicar el
resultat per 100. Aquesta informació es pot obtenir a través del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i de IHOBE.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions
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Indicador 19
DESPESA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT

Tema

Gestió ambiental municipal

Definició

Aquest indicador pretén valorar la despesa econòmica, i per tant
l’esforç municipal, en temes de sostenibilitat ambiental. Per al càlcul
de l’indicador es consideren despeses en temes de sostenibilitat
ambiental aquelles que suposen una clara millora ambiental de la
gestió municipal:
-Recollida selectiva de residus
-Mesures d’estalvi energètic
-Foment d’energies renovables
-Mesures d’estalvi d’aigua
-Reutilització d’aigües residuals depurades
-Protecció i conservació del medi natural
-Construcció de carrils bicicleta, zones de prioritat invertida i zones per
a vianants

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

És necessari dividir la despesa municipal en els diferents conceptes
que es consideren inclosos en la sostenibilitat per la despesa total
municipal i multiplicar per 100.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions
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Indicador 20
CONSUM DOMÈSTIC D'AIGUA

Tema

Aigua

Definició

Consum d'aigua que prové de la xarxa de subministrament municipal
per habitant i dia.

Unitats

litres/habitant i dia

Mètode
d'obtenció

Sol·licitar les dades de subministraments anuals a les companyies
concessionàries de l'abastament domèstic i dividir-les pel nombre
d'habitants i per 365 dies.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

La presència de població flotant no empadronada al municipi incideix
en els resultats finals.
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Indicador 21
CONSUM DOMÈSTIC D'ENERGIA

Tema

Energia

Definició

Aquest indicador calcula el consum d'energia per a usos del sector
domèstic per habitant i any.

Unitats

TEP (tones equivalents de petroli)/habitant i any

Mètode
d'obtenció

A partir de les dades de consum d'electricitat i gas natural per sectors
facilitades per les companyies subministradores i les dades de
combustibles líquids i gasos liquats del petroli que es poden aproximar
a partir de les estadístiques provincials facilitades per la Direcció
General d'Energia i Mines del Departament d'Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya. Cal unificar les unitats d'aquesta
informació en TEPs i després dividir-la per la població del municipi.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

La presència de població flotant no empadronada al municipi incideix
en els resultats finals.
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Indicador 22
ÍNDEX DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Tema

Residus

Definició

L'indicador consisteix a calcular els residus municipals generats per
cada habitant cada dia.

Unitats

Kg/habitant i dia

Mètode
d'obtenció

Es divideix la generació anual total de residus municipals per la
població de fet del municipi i per 365 dies.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

La presència de població flotant no empadronada al municipi incideix
en els resultats finals.
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Indicador 23
RECUPERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Tema

Residus

Definició

Índex de residus municipals recuperats respecte a la quantitat total de
residus municipals generats al municipi.

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

Relació entre els residus separats selectivament (contenidors en
àrees d'aportació, recollides específiques i deixalleria) respecte al total
de residus municipals generats. Aquesta informació es pot obtenir a
través de les empreses concessionàries de la gestió dels residus del
municipi.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions
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Indicador 24
SUPERFÍCIE URBANA A MENYS DE 300 M DE ZONA
VERDA, EN NUCLI URBÀ
Tema

Planejament i urbanisme

Definició

Aquest indicador avalua la superfície urbana del municipi que es troba
situada a una distància inferior o igual a 300 metres de zones verdes.

Unitats

%

Mètode
d'obtenció

Es calcula dividint la superfície total del municipi que s'ajusta als
condicionants definits obtinguda a partir de la normativa urbanística
entre la superfície total del municipi multiplicant el resultat per 100.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions
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Indicador 25
CARRERS DE PRIORITAT PER ALS VIANANTS

Tema

Mobilitat i transports

Definició

Avalua la longitud de vials urbans amb alguna mesura que prioritzi el
trànsit de vianants.

Unitats

metres

Mètode
d'obtenció

A partir de la cartografia es calculen les longituds dels vials amb
moderació de la circulació.

Tendència
desitjable

Augment-Manteniment

Observacions
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA
21 LOCAL

4

5. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA 21 LOCAL
5.1

Introducció

Un dels principals reptes que afronten les autoritats locals a l’hora de desenvolupar els
seus processos d’Agenda 21 és que aquesta esdevingui un instrument efectiu de gestió de
les polítiques locals. Una vegada superada la fase de planificació, que finalitza amb el
lliurament del document de Pla d’Acció Local, cal introduir els elements necessaris per tal
que s’assoleixi la plena implantació del Pla, i en conseqüència els objectius sostenibilistes
que pretén impulsar.
En aquest context, es defineix el Pla de Seguiment com l’instrument que ha de facilitar
l’impuls i avaluació continuada de la implantació del Pla d’Acció-Agenda 21 Municipal, i
que es proposa que consti de 4 elements bàsics:
•

Sistema d’indicadors de Sostenibilitat

Conjunt de paràmetres amb capacitat de caracteritzar numèricament l’estat i evolució
socioambiental del municipi i la resposta que es pugui donar des dels actors locals per
millorar la situació i avançar cap a la sostenibilitat. Ens permet valorar el nivell
d’assoliment dels objectius sostenibilistes plantejats al Pla d’Acció Local - Agenda 21. En
l’apartat previ s’ha caracteritzat abastament aquest instrument.
•

Model d’estructuració municipal

Estableix pautes i criteris per adequar l’organització municipal, canals de comunicació
interns i assignació de recursos humans per tal de facilitar un impuls efectiu de la
implantació del Pla d’Acció Local - Agenda 21 des de l’administració local.
•

Sistema de gestió continuada del Pla: Avaluació – Programació - Actualització

Defineix el model i metodologia de gestió del Pla d’acció local, establint les pautes per a
la realització d’una avaluació i programació anual de les accions del Pla, així com una
actualització periòdica del Pla que faciliti que aquest esdevingui un instrument efectiu de
gestió.
•

Model participatiu i de comunicació ciutadana

Estableix pautes i criteris per a l’articulació de les activitats de participació i comunicació
pública que permeti valoritzar i donar continuïtat a les activitats ja realitzades en la fase
de disseny, i que esdevingui un element extern impulsor del procés.
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En els apartats següents es realitza una caracterització sintètica d’aquests elements, a
excepció del Sistema d’Indicadors, ja comentat en l’apartat previ.

5.2

Estructuració municipal en el marc de l’Agenda 21 Local

El procés d’Agenda 21 Local que s’inicia requereix d’una adequada organització municipal,
tant a nivell del conjunt d’àrees de l’ajuntament com de les empreses concessionàries,
entitats supramunicipals i el conjunt d’agents socials i econòmics del municipi que tenen
vinculació amb el desplegament del procés.
Aquesta articulació ha de respondre a l’objectiu d’optimitzar l’adequat desenvolupament
del Pla d’Acció Local que configura l’eix vertebrador de l’Agenda 21 Local.
El procés d’Agenda 21 Local requerirà d’un seguiment periòdic de la implantació del Pla, la
seva actualització periòdica per tal d’adequar-se a les noves necessitats i condicionants
que es vagin presentant, així com una progressiva integració dels criteris de sostenibilitat
en els diferents àmbits d’actuació municipals.
Per tal de desenvolupar adequadament el procés cal definir un responsable tècnic de
referència que faci les funcions de dinamització i coordinació del procés. Aquesta funció
vertebradora es proposa que es desenvolupi des d’una oficina d’Agenda 21, amb una
adequada dotació de recursos humans, i que es podria estructurar partint de la Unitat de
Medi Ambient actualment existent.
El rol d’aquest gestor no ha de ser, doncs, la de concentrar l’execució i implantació de
totes les accions del Pla, sinó la de promoure la vinculació en el procés de tot el conjunt
d’actors que han d’estar necessàriament implicats.
La Taula 5.1 mostra els principals actors implicats en el desenvolupament del procés, tant
en termes d’implantació del Pla d’Acció Local, com d’accions que actualment es realitzen i
que són susceptibles de ser ambientalitzades.
Es proposa un òrgan de seguiment que faciliti i potenciï la coordinació de l’Agenda 21 Local
i que garanteixi la implicació de les àrees i unitats municipals, i en la que la Unitat de Medi
Ambient hauria d’exercir de facilitador del seu funcionament. Aquest òrgan, que en aquest
document anomenarem Comissió Tècnica de Seguiment PALS es recomana que estigui
constituïda de forma ordinària per:

60

Document IV. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat i Pla de Seguiment. Maçanet de la Selva
Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar. Minuartia. 2007

•

tècnic de medi ambient/oficina 21

•

tècnics de les unitats municipals implicades en l’execució del PALS

•

representants polítics d’àrees implicades en l’execució del PALS

De forma complementària es planteja la creació i articulació d’un òrgan estable de
participació ciutadana que integri al conjunt d’agents socials i econòmics locals, i que es
descriu en l’apartat 5.4. L’oficina 21 haurà de garantir la correcta comunicació i relació
entre l’òrgan de seguiment intern i l’extern.
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Taula 5.1 Principals actors implicats i òrgans de seguiment municipals de l’Agenda 21 Local

PRINCIPALS ACTORS IMPLICATS I ÒRGANS DE SEGUIMENT MUNICIPALS DE L’AGENDA 21
LOCAL
OFICINA D’AGENDA 21 LOCAL - MEDI AMBIENT

•

Coordinar l’Agenda 21 Local.

•

Implementar les accions del PALS en les que es troba implicada.

•

Dinamitzar les actuacions de les àrees municipals en el marc de l’Agenda 21 i
promoure la seva coordinació mitjançant una Comissió Tècnica de Seguiment
PALS/ Agenda 21 Local.

•

Actualitzar periòdicament el Pla d’Acció Local

•

Realitzar el càlcul i difusió del Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat del Pla de
Seguiment.

•

Promoure la progressiva integració de criteris de sostenibilitat a la gestió municipal
i la sensibilització ambiental dels tècnics municipals.

•

Cercar fonts de finançament per al desenvolupament de l’Agenda 21 tant del sector
públic com del privat.

•

Transmetre els objectius estratègics del Pla d’Acció Local a les empreses
concessionàries de l’ajuntament i entitats supramunicipals.

•

Dinamitzar el funcionament de l’òrgan de participació ciutadana estable.

•

Desenvolupar el conjunt d’accions per a la implicació de la ciutadania i agents
socials i econòmics locals.

•

Mantenir actualitzat un centre de documentació i informació que aplegui tota la
documentació ambiental del municipi i del procés d’Agenda 21.

ÀREES DE L’AJUNTAMENT DIRECTAMENT VINCULADES AL PALS
•

Implementar les accions del PALS en les que es troben implicades.

•

Participar activament a la Comissió Tècnica de Seguiment PALS / Agenda 21
Local.
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•

Participar en el òrgan de participació ciutadana estable quan sigui necessari.

•

Integrar els principis de sostenibilitat als seus àmbits de gestió.
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ÀREES DE L'AJUNTAMENT INDIRECTAMENT VINCULADES AL PALS
•

Implementar les accions del PALS en les que es troben implicades.

•

Participar a la Comissió Tècnica de Seguiment PALS / Agenda 21 Local quan sigui
necessari.

•

Participar en l’òrgan de participació ciutadana estable quan sigui necessari.

•

Integrar els principis de sostenibilitat als seus àmbits de gestió.

COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT PALS / AGENDA 21 LOCAL
•

Fer el seguiment periòdic del desenvolupament del Pla d’Acció Local i la seva
actualització.

•

Revisar el conjunt d’actuacions del Pla a realitzar cada any i els seus pressupostos.

•

Fer el seguiment de la integració dels criteris de sostenibilitat a la gestió municipal.
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ÀREES DIRECTAMENT VINCULADES AL PALS
ADMINISTRACIONS
SUPRAMUNICIPALS

AGENTS SOCIALS I
ECONÒMICS
LOCALS

COMISSIÓ TÈCNICA DE
SEGUIMENT DEL
PALS/AGENDA 21 LOCAL

EMPRESES
CONCESSIONÀRIES

OFICINA A21L M. AMBIENT

ÒRGAN DE
PARTICIPACIÓ

CIUTADANIA

CIUTADANA ESTABLE

ÀREES INDIRECTAMENT VINCULADES AL PALS
Vinculacions o relacions
principals o directes
Vinculacions o relacions
secundàries o indirectes

Figura 5.1 Estructuració del desenvolupament i seguiment de l’Agenda 21 Local
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5.3

Programació, seguiment i actualització del Pla d’Acció Local

Amb l’objecte que el Pla d’Acció Local pugui exercir plenament d’instrument efectiu de
gestió, més enllà de la seva funció de planificació estratègica plurianual, des de l’equip
redactor d’aquesta Agenda 21 es proposa introduir tres elements bàsics:
-

Avaluació periòdica de la implantació del Pla

-

Programació anual d’actuacions

-

Actualització periòdica del Pla

A continuació es caracteritzen de forma sintètica els objectius i criteris que es recomanen
utilitzar per tal de dur-les a terme, i que deriven de l’experiència desenvolupada per part
de l’equip redactor en altres processos d’Agenda Local 21 en els que s’ha dut a terme un
seguiment efectiu del Pla.

5.3.1 Avaluació periòdica de la implantació del Pla
a) Objectius a assolir
Els principals objectius associats a l’avaluació són:
-

Avaluar el nivell d’implantació del Pla d’Acció Local globalment, de forma periòdica i
comparable entre anys.

-

Identificar, a partir de l’avaluació, les principals debilitats i fortaleses de la
implantació del Pla d’Acció Local en termes de tipologia d’accions, temàtiques, actors
i altres variables, el que ha de permetre optimitzar la seva execució.

-

Actualitzar o modificar, amb una periodicitat anual o plurianual, els continguts del
Pla d’Acció Local a partir de l’avaluació realitzada, i en base a criteris tècnics.

-

Disposar d’informació del nivell d’execució del Pla per comunicar a la població i
agents socials i econòmics, i específicament a tots aquells que hagin participat en el
seu disseny i/o participin en el seu seguiment.

Així mateix, la realització d’un seguiment periòdic de la implantació participat amb el
conjunt de tècnics associats al Pla permetrà una major implicació dels tècnics i una
major consideració del Pla d’Acció Local a l’hora de programar les activitats a realitzar.
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b) Criteris d’aplicació
Els principals criteris a considerar en l’avaluació del Pla són:
-

Garantir la màxima objectivitat de l’avaluació.

-

Facilitar la comparabilitat entre avaluacions per anys.

-

Permetre la màxima comparabilitat entre municipis.

-

Ajustar el cost d’execució a una xifra raonable en termes de recursos humans.

-

Procurar la màxima sistematització del procés.

c) Metodologia d’aplicació
Es recomana la realització de les següents tasques bàsiques:
-

Identificar, informar i sensibilitzar al conjunt de serveis municipals implicats en la
execució del Pla.

-

Recopilar informació del conjunt de serveis sobre les actuacions realitzades vinculades
amb el Pla d’Acció Local mitjançant l’elaboració, distribució i recopilació de
qüestionaris.

-

Analitzar i validar les respostes obtingudes mitjançant la revisió dels qüestionaris i
reunions posteriors amb els serveis

-

Avaluar el nivell d’execució de les accions del Pla segons diferents criteris.

-

Elaborar un informe de resultats i presentació als agents municipals

I tenint en consideració els següents elements metodològics més rellevants:
• Cadascuna de les accions es sotmeti a una avaluació semiquantitativa, assignant a
cadascuna d’elles una categoria d’estat de desenvolupament (Pendent, Iniciada,
Avançada, Finalitzant, Acabada) a partir d’uns criteris objectius predefinits.
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• Per a cadascuna d’aquestes 5 categories s’assigni un valor numèric (0, 25, 50, 75 i 100)
que reflecteixi el percentatge d’execució de cada Acció, i globalment permeti
quantificar l’estat de desenvolupament del total del Pla d’Acció Local, o bé segons
determinades variables de interès (àmbits temàtics, serveis, prioritats, ...).
• El conjunt del Pla d’Acció Local, les respostes obtingudes a través dels qüestionaris, i
l’avaluació de l’execució del Pla es pugui integrar en aplicacions informàtiques
dissenyades específicament per a la gestió de Plans que puguin optimitzar i
sistematitzar el procés.

5.3.2 Programació anual d’actuacions
a) Objectius a assolir
Els principals objectius associats a la programació són:
-

Facilitar la vinculació entre la planificació plurianual del Pla d’Acció Local i la gestió
que realitzen els serveis municipals implicats.

-

Vincular el Pla d’Acció Local a l’elaboració dels pressupostos municipals.

-

Disposar d’unes fites temporals de periodicitat anual que permetin dotar de visibilitat
al procés d’Agenda Local 21 al conjunt de tècnics municipals, així com als agents
socials i econòmics

-

Ajustar més adequadament l’execució del Pla als recursos econòmics i humans
existents, i l’evolució de les necessitats d’actuació

b) Criteris d’aplicació
Els principals criteris a considerar en la Programació són:
-

Utilitzar el Pla d’Acció Local junt a l’avaluació de la seva implantació com a base per
la programació.

-

Realitzar la programació anual de forma participada amb el conjunt de tècnics
municipals en el marc de la Comissió Tècnica de Seguiment.

-

Utilitzar instruments informàtics i procediments que facilitin i facin eficient el procés
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-

Vincular la programació anual a l’elaboració dels pressupostos municipals.

5.3.3 Actualització periòdica del Pla
a) Objectius a assolir
Els principals objectius associats a l’actualització són:
-

Adaptar els objectius i accions del Pla a l’evolució legislativa, tècnica, econòmica i
social dels aspectes associats a la sostenibilitat.

-

Adequar el Pla a l’evolució de la gestió local de la sostenibilitat.

-

Ajustar el Pla en consideració al nivell d’implantació de les actuacions del Pla segons
àmbits temàtics.

-

Adequar el Pla a l’evolució de l’estat social, ambiental i econòmic del municipi.

-

Introduir nous àmbits temàtics d’actuació no considerats inicialment en el Pla.

b) Criteris d’aplicació
Els principals criteris a considerar en l’actualització del Pla són:
-

Iniciar l’actualització abans de finalitzar el període d’execució global del Pla, però no
abans de que s’hagi executat una part rellevant del Pla i/o hagi transcorregut la meitat
del període global d’implantació.

-

Elaborar una avaluació actualitzada de l’estat i tendències social, econòmica i
ambiental del municipi a partir d’una diagnosi i/o el càlcul del nivell d’implantació del
Pla d’Acció Local com a base per a l’actualització.

-

Considerar els aspectes bàsics integrats en el procés de disseny del Pla: definició
tècnica, comunicació municipal i participació ciutadana.

La Figura 5.2 mostra esquemàticament un escenari de gestió pro-activa del Pla,
considerant la relació entre la planificació plurianual del Pla, la seva avaluació i
programació periòdica, així com la seva eventual actualització.
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Figura 5.2 Cicle de seguiment i programació periòdica del Pla d'Acció
Font: Elaboració pròpia
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5.4

Participació i seguiment públic de la implantació de l’Agenda

21
El procés de desenvolupament de l’Agenda 21 Local requereix de la implicació activa dels
ciutadans i el conjunt d'agents socials i econòmics que conformen la comunitat local, i que
pugui donar continuïtat a l’activitat de participació realitzada en el marc del procés de
disseny de l’Agenda 21 Local.
Es recull en el següent quadre una proposta de funcions per aquest òrgan i que caldrà
sotmetre a debat entre les pròpies entitats i actors potencialment implicats.

ÒRGAN PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESTABLE
•

Debat sobre qüestions ambientals que es plantegin en el futur al municipi

•

Intercanviar informació entre consistori i conjunt d'agents socials i econòmics locals al
voltant de temàtiques ambientals i de la sostenibilitat local.

•

Garantir i promoure la recollida i difusió de propostes d'actuació per a la sostenibilitat
per part dels agents socioeconòmics i la ciutadania.

•

Fer un seguiment de la implantació de les actuacions per a la sostenibilitat de l'Agenda
21 Local, fent especial èmfasi en la utilització del sistema d'indicadors de sostenibilitat
del municipi.

•

Formular propostes per completar el Pla d'Acció Local i promoure la seva revisió (quan
es consideri escaient), tot participant en la seva discussió i consens.

•

Fer un seguiment de la integració de la filosofia i principis de l'Agenda 21 Local en les
noves polítiques i actuacions municipals que sorgeixin en els propers anys, i en especial
en relació al nou planejament urbanístic.

•

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

•

Dinamitzar i coparticipar amb l'ajuntament en el desenvolupament de les estratègies i
accions de sensibilització i participació ambiental emmarcades a l'Agenda 21 Local del
municipi.
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