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� És un element de planificació ambiental estratègica del municipi que 
defineix les actuacions que cal dur a terme els anys següents a l’aprovació.

� Proposa un seguit d’accions concretes i defineix possibles eines i 
instruments claus per dur-les a terme.

� Defineix 25 accions agrupades en 4 eixos principals, exposades en un ordre 
que en determina la seva prioritat.

� No fixa un termini de compliment perquè les accions proposades són 
contínues. 

� Assumeix el compromís d’implantació d’una metodologia de seguiment 
mitjançant la participació ciutadana. 
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El municipi de Centelles adopta el compromís ambiental per a:

Una gestió sostenible dels recursos

Un poble implicat en la qualitat ambiental del 

municipi i més enllà del municipi

Un entorn natural ben conservat i pel respecte dels 

éssers vius que en formen part

Un model de poble equitatiu i sostenible
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1. Una gestió sostenible dels recursos

1.1. Assolir els objectius de la Directiva Europea sobre residus 
(2008/98/CE) i posteriors modificacions que s’aprovin

1.2. Optimitzar la gestió de l’aigua

1.3. Treballar conjuntament amb el sector privat per a l’eficiència en l’ús 
del recursos

1.4. Implicar la ciutadania en l’estalvi de recursos

1.5. Assumir la nostra responsabilitat en la mitigació del canvi climàtic

1.6. Incrementar l’aplicació de tecnologies d’eficiència i estalvi de 
recursos

1.7. Fomentar la producció sostenible i de proximitat
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2. Un poble implicat en la qualitat ambiental del 

municipi i més enllà del municipi

2.1. Implicar la ciutadania en el seguiment del desenvolupament del pla 
d’acció

2.2. Capacitar les àrees responsables de l’execució del pla d’acció

2.3. Implantar la gestió sostenible a totes les dependències municipals 
com a model exemplificador

2.4. Establir la prevenció com a eina principal per evitar situacions de risc

2.5. Consolidar la sostenibilitat com un valor educatiu de futur

2.6. Participar en la millora ambiental a nivell global
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3. Un entorn natural ben conservat i pel respecte 

dels éssers vius que en formen part

3.1. Restaurar la qualitat de les aigües freàtiques a nivells per sota dels 
límits sanitaris (RD 140/2003) per a tots els contaminants

3.2. Garantir una xarxa hídrica de qualitat

3.3. Afavorir el coneixement dels éssers vius del territori

3.4. Preservar les zones naturals d’interès d’alteracions que comprometin 
la seva conservació

3.5. Garantir el benestar dels animals de companyia

3.6. Fomentar el respecte per l’entorn natural entre la ciutadania
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4. Un model de poble equitatiu i sostenible

4.1. Implementar una xarxa de mobilitat sostenible i equitativa

4.2. Contribuir en la millora de la connectivitat sostenible intermunicipal

4.3. Redissenyar les zones verdes i la via pública com espais de trobada de 
la ciutadania

4.4. Garantir la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

4.5. Fomentar la mobilitat elèctrica

4.6. Adequar la planificació urbanística a la realitat
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Valoració dels participants en el procés participatiu

4.1. Implementar una xarxa de mobilitat sostenible i equitativa

3.1. Restaurar la qualitat de les aigües freàtiques a nivells per sota dels límits 
sanitaris (RD 140/2003) per a tots els contaminants

1.1. Assolir els objectius de la Directiva Europea sobre residus (2008/98/CE) i 
posteriors modificacions que s’aprovin

3.2. Garantir una xarxa hídrica de qualitat

2.1. Implicar la ciutadania en el seguiment del desenvolupament del pla d’acció

4.2. Contribuir en la millora de la connectivitat sostenible intermunicipal

4.3. Redissenyar les zones verdes i la via pública com espais de trobada de la 
ciutadania

2.2. Capacitar les àrees responsables de l’execució del pla d’acció
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El compromís ambiental no és un fi en ell mateix, sinó un instrument de 
transició per avançar cap al desenvolupament sostenible


