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Després de deu anys d’implementar l’Agenda 21 
al nostre municipi per tal d’anar-hi treballant 
des de tots els àmbits territorials, mediambien-
tals, rurals, rústics... i d’acord amb les direc-
trius europees conjuntes del que es coneix com 
l’Agenda 21, ara tocava revisar-la per a fer una 
anàlisi i valorar tots aquests objectius que ens 
vàrem marcar en el seu moment,  i comprovar 
com s’havien desenvolupat i implementat en 
aquest temps. 

D’ençà del 2015 han estat dos anys en els quals 
el personal tècnic ha anat fent tot el treball de 
camp i d’anàlisi perquè després en un procés 
participatiu se’n poguessin fer les valoracions i 
treure’n les conclusions. Fruit de tot aquest pro-
cés de dos anys de treball més un de delibera-
cions ara tenim un nou document, del qual ens 
hem dotat per tal de treballar els nous objectius 
i millorar-los en la propera dècada, ja que en deu 
anys les circumstàncies i el desenvolupament 
humà han canviat moltíssim i els hàbits de les 
persones també, així com la consciència que 
el nostre entorn l’hem de mantenir i n’hem de 
tenir cura pel nostre bé i el de les generacions 
futures. 

És en aquest context que us presentem aquest 
document en el qual treballarem els propers 
anys i que són les fites que ens hem marcat per 
tal d’anar millorant dia a dia el nostre territori i 
l’estratègia i la metodologia que ens autoimpo-
sem per a aconseguir aquest nou repte, que no 
és res més que optimitzar tots els recursos na-
turals i intentar evitar al màxim la contamina-
ció atmosfèrica, de sorolls, lumínica, de l’aire, de 
l’aigua..., recuperació i estalvi de residus, entre 
d’altres, per anar treballant per a millorar-ho. 
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El municipi de Centelles aposta decididament 
per aconseguir un model de desenvolupament 
que cobreixi les necessitats del present sense 
comprometre la capacitat de generacions futu-
res per a satisfer les seves. Per assolir aquesta 
fita, l’any 2002 va iniciar el procés d’Agenda 21 
Local i el 2005 va aprovar el Pla d’Acció Local 
cap a la sostenibilitat. D’aquesta manera, s’as-
sumien com a propis els compromisos per a un 
desenvolupament sostenible recollits en la Car-
ta de les Ciutats Europees per a la Sostenibilitat 
o Carta d’Aalborg, document de referència apro-
vat en la Primera Conferència de Ciutats Euro-
pees Sostenibles que es va fer en aquesta ciutat 
danesa l’any 1994. 

El Pla d’Acció Local és un element de planifica-
ció estratègica del municipi que defineix les ac-
tuacions que cal dur a terme els anys següents 
a l’aprovació. Aquest document es basa en una 
diagnosi ambiental del municipi, i té en comp-
te aspectes ambientals, econòmics i socials, 
així com també els compromisos adquirits en 
la Carta d’Aalborg. L’objectiu general és millorar 
la dinàmica d’utilització dels recursos i l’estat 
global del municipi, tenint en compte els aspec-
tes valorats en la diagnosi. El Pla d’Acció també 
considera els canvis d’actituds i hàbits neces-
saris que ha d’adquirir la població per a aconse-
guir un desenvolupament sostenible.

Deu anys més tard de l’inici de les actuacions 
previstes al Pla, es va iniciar una revisió de la 
feina feta fins aleshores i, per tal de valorar-ho 
objectivament, es va iniciar una actualització de 
la diagnosi ambiental del municipi de Centelles 
i de les dades dels indicadors ambientals de re-
ferència. Durant aquest procés, es van detectar 
les mancances del Pla a causa de la dinàmica de 
les problemàtiques ambientals, el nou repte am-
biental que suposa els efectes del canvi climàtic 
i la millora de les tecnologies per a la detecció, 
mitigació i correcció dels impactes sobre el 
medi ambient. Al mateix temps, el setembre de 
2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla 
d’acció a favor de les persones, el planeta i la 
prosperitat. 

Introducció
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És per això que el municipi de Centelles va de-
cidir renovar el compromís ambiental per a un 
desenvolupament sostenible i aprovar un nou 
Pla d’Acció Local cap a la sostenibilitat.
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El municipi es troba situat al sud de la comarca 
d’Osona, a la regió de l’Alt Congost. Està ubicat 
en una conca, pas de connexió entre la plana 
de Vic i la depressió del Vallès, amb influències 
climatològiques d’ambdues zones. La major part 
del municipi està dominada per terrenys plans, 
ocupats tradicionalment per conreus. El ves-
sant muntanyós amb un fort pendent afavoreix 
la presència al municipi de nombrosos torrents 
i rieres que constitueixen un potencial ecològic 
important però molt fràgil.

Amb una superfície total de 15,31 km2, és un 
municipi semirural que conserva un 89% de 
terrenys agrícoles i forestals. El model d’urba-
nització de Centelles és dual: molt compacte i 
adequat en el nucli urbà i dispers i extensiu en 
una part de les zones urbanitzades de Sant Pau 
i del Puigsagordi. Al mateix temps, a poca dis-
tància del nucli urbà, s’hi diferencien 5 nuclis 
d’habitatges o ravals. El model difús en les ur-
banitzacions genera despeses de manteniment, 
d’energia i d’aigua proporcionalment més eleva-
des que en el model de centre urbà tradicional. 

El municipi 
de Centelles: 
característiques 
territorials, 
demografia i estat 
socioeconòmic
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En el període 2001-2010 la població de Centelles 
va experimentar un fort creixement com a con-
seqüència d’un balanç migratori positiu. La pro-
cedència majoritària de les persones nouvingu-
des ha estat d’altres localitats de la província 
de Barcelona que no formen part de la comar-
ca d’Osona amb un cert increment, els darrers 
anys, de nouvinguts d’altres països. Els darrers 
anys el creixement poblacional s’ha estabilitzat 
amb un lleuger creixement.

Segons la població ocupada per sectors, Cente-
lles és un municipi industrialitzat, amb gairebé 
el 50% de persones ocupades en aquest sector. 
principalment de l’àmbit tèxtil/pell i derivats, 
i de la transformació de metalls. El sector ser-
veis ha augmentat el seu pes específic amb prop 
d’un 38% de persones ocupades, principalment 
el comerç al detall i a l’engròs. Destaca perquè és 
un municipi ric culturalment parlant i gaudeix 
d’un nombre elevat d’entitats de caire cultural, 
esportiu i social. Els índex econòmics indiquen 
un nivell de benestar del municipi similar al va-
lor general de la comarca i de Catalunya.

50%
INDÚSTRIA

38%
SERVEIS

12%
ALTRES
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Sistemes naturals
Un municipi amb visió sostenible ha de preser-
var i potenciar al màxim llur capital natural (es-
pais agrícoles i forestals), així com el seu bon 
estat i fer-ne un ús racional.

Diagnosi
estratègica
del municipi

• Centelles és un municipi que conserva la ma-
joria de territori per a usos agrícoles i forestals.

• Els espais forestals i agrícoles tenen un espe-
cial interès paisatgístic i ecològic amb capaci-
tat d’actuar com a corredor biològic.

• La producció agrícola censada està formada 
per conreus de secà i, pràcticament, no hi ha 
conreus de regadiu, la qual cosa implica un 
important estalvi d’aigua.

• Les parcel·les de conreu del municipi no són 
de gran extensió i estan relativament distri-
buïdes pel territori, amb abundants espais de 
transició que afavoreixen la biodiversitat.

• L’extensió de boscos amb una gestió planifica-
da ha augmentat.

• El municipi disposa d’instruments per a la 
prevenció d’incendis i de capacitat d’interven-
ció ràpida i eficaç, en cas que es produïssin.

FORTALESES I OPORTUNITATS
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• El municipi de Centelles és excedentari de 
nitrogen procedent de la ramaderia.

• La qualitat de les aigües superficials i subte-
rrànies no és bona i requereix d’actuacions de 
millora.

• Malgrat ha augmentat la superfície de bos-
cos gestionats, la major part de la superfície 
forestal no disposa de plans de gestió.

• L’Espai d’Interès Natural de la Sauva Negra no 
disposa d’un pla de gestió que garanteixi uns 
usos amb el mínim impacte sobre els valors 
biològics.

• S’han identificat riscos geològics que no es 
preveuen en els plans d’actuació municipals.

• S’ha detectat la presència d’espècies biològi-
ques de caràcter invasor que poden afectar, 
localment, els ecosistemes propis de la regió.

DEBILITATS I AMENACES
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• La ubicació geogràfica de Centelles és estra-
tègica pel que fa a la proximitat de ciutats 
com Vic, Granollers o Barcelona i per la xarxa 
de comunicacions viàries i ferroviàries que 
passen pel municipi.

• Els impactes de la carretera C-17 (soroll, con-
taminació atmosfèrica i paisatge) sobre el 
nucli urbà es minimitzen pel traçat limítrof 
respecte el terme municipal.

• Els desplaçaments externs per motius d’estu-
di es realitzen majoritàriament en transport 
col·lectiu.

• El desenvolupament del Pla de Mobilitat de 
Centelles ha significat la pacificació del tràn-
sit en el centre de la vila i la millora qualitati-
va de la mobilitat dins els municipi.

• L’ús de la bicicleta al municipi, encara que 
incipient, està en augment i afavoreix les for-
mes de mobilitat sostenible.

Mobilitat
Qualsevol població ha de disposar d’una bona 
xarxa de comunicació, tan viària com ferro-
viària. Tanmateix, els habitants n’han de fer un 
ús el més racional possible i els impactes am-
bientals han de ser els mínims.

VIC

BARCELONA

Diagnosi
estratègica
del municipi

FORTALESES I OPORTUNITATS
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• La connexió de nuclis d’habitatges perifèrics 
amb el centre del poble presenta algunes 
mancances que no afavoreixen la mobilitat 
sostenible dins el nucli urbà.

• Les deficiències en el servei de rodalies de la 
via ferroviària Barcelona-Ripoll desincenti-
ven l’ús del tren com a mitjà de transport per 
a desplaçaments externs.

• Els desplaçaments externs per motius de tre-
ball es realitzen majoritàriament en transport 
privat.

• L’oferta de transport públic a Centelles és va-
riada però limitada en freqüència d’horaris i 
qualitat del servei.

• La connectivitat del nucli urbà amb les pobla-
cions veïnes amb mitjans de mobilitat soste-
nible és molt limitada i no té prou garanties 
de seguretat.

• Els desnivells que presenta el municipi no 
afavoreixen els desplaçaments interns amb 
bicicleta.

DEBILITATS I AMENACES



Diagnosi
estratègica
del municipi
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• El municipi de Centelles té assegurat a curt i 
mig termini el subministrament d’aigua mit-
jançant l’abastament de l’aigua del Ter.

• La xarxa de distribució d’aigua es troba ben 
distribuïda pel municipi, incloent-hi els polí-
gons industrials.

• La qualitat de l’aigua de consum s’ajusta a la 
normativa vigent.

• El consum domèstic d’aigua per habitant i dia 
es considera baix.

• Es disposa d’un control de mesura de la quan-
titat d’aigua consumida en les dependències i 
equipaments municipals.

• Les pèrdues de la xarxa de distribució d’aigua 
de consum es situen en percentatges dins 
dels marges considerats com a acceptables.

• El desenvolupament del Pla Director de Cla-
vegueram ha permès aplicar actuacions per a 
millorar el sanejament de les aigües residuals 
del municipi.

• L’estació depuradora d’aigües residuals del 
municipi garanteix el tractament correcte de 
les aigües residuals generades al municipi.

Aigua
La gestió de l’aigua no es pot basar en cobrir les 
mancances creixents amb la utilització de més 
recursos, cal substituir el sistema actual per un 
basat en l’ús racional de l’aigua i en la protecció 
del medi ambient. La gestió de l’aigua en el futur 
ha de satisfer els usos humans i les necessitats 
ambientals.

FORTALESES I OPORTUNITATS
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• Malgrat disposar de reserves suficients, la 
major part de l’abastament d’aigua de xarxa 
prové del Ter, incrementant-ne els costos.

• Les analítiques de la majoria de pous de titu-
laritat municipal mostren concentracions de 
nitrats elevades, comprometent el sistema de 
subministrament actual. 

• Tot i la disponibilitat, la capacitat de recursos 
propis d’aigua de consum es troba limitada 
per l’estat deficient dels aqüífers locals.

• Els sistema de sobreeixidors no està preparat 
per evitar l’abocament de residus sòlids que 
es produeixen en episodis de pluja on es des-
borda del sistema de sanejament.

• No hi ha un aprofitament de les aigües rege-
nerades a la depuradora.

DEBILITATS I AMENACES



Diagnosi
estratègica
del municipi
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• La quantitat de residus municipals generats a 
Centelles s’ha estabilitzat i en els últims anys 
ha disminuït a causa de la crisi econòmica, 
tot i que, actualment, es detecta un lleuger 
augment.

• El percentatge de recollida selectiva es situa 
lleugerament per sobre de la mitjana de Cata-
lunya.

• Els residus orgànics recollits mitjançant el 
sistema porta a porta són de bona qualitat per 
produir compost.

• La dotació de contenidors es considera sufi-
cient per a totes les fraccions.

• La generació de residus industrials al muni-
cipi és baixa i el percentatge de valorització, 
elevat.

• A Centelles es genera una quantitat baixa de 
residus industrials perillosos.

• La presència d’abocadors incontrolats al 
municipi és escassa en relació a altres muni-
cipis, en part, per la bona utilització de la 
deixalleria municipal.

Residus
Centelles vol ser un municipi on la ciutadania 
gaudeixi d’una bona qualitat de vida sense que 
això signifiqui un esgotament dels recursos 
naturals o la generació d’una gran quantitat de 
residus. Per arribar a un desenvolupament sos-
tenible en matèria de residus cal reduir-los, po-
tenciar el reciclatge i la reutilització, i gestionar 
correctament els residus finals.

FORTALESES I OPORTUNITATS
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• El percentatge de recollida selectiva a Cente-
lles, en comparació a la mitjana de la comarca 
d’Osona, és baix.

• La quantitat de matèria orgànica que es recull 
està molt per sota de la que es genera, tot i dis-
posar d’una planta de compostatge al muni-
cipi que permet reduir els costos de transport 
i tractament.

• La quantitat anual de residus ramaders al 
municipi és elevada.

• La configuració urbanística del centre urbà 
no permet la instal·lació de contenidors de 
recollida selectiva

DEBILITATS I AMENACES



Diagnosi
estratègica
del municipi
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• El desenvolupament del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible està assolint els objec-
tius del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

• En termes generals, s’ha reduït el consum 
energètic del municipi en nombres absoluts 
i per habitant.

• Les instal·lacions municipals de producció 
d’energia fotovoltaica han augmentat.

• S’han dut a terme actuacions d’estalvi i d’efi-
ciència energètica en l’enllumenat públic i 
dependències municipals amb resultats po-
sitius.

• L’empresa proveïdora d’electricitat del muni-
cipi és propietat de l’Ajuntament, fet que faci-
lita el control del seu consum energètic així 
com el de les diferents dependències munici-
pals, alhora que pot facilitar la implantació de 
polítiques sostenibles en relació a l’energia.

Energia
Per tal que un territori sigui més sostenible 
energèticament, cal reduir el consum energètic 
total i augmentar la part d’energies renovables, 
com ara la hidroelèctrica, l’eòlica, la solar, la de 
biomassa, etc.

FORTALESES I OPORTUNITATS
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• El nombre d’instal·lacions de plaques solars 
per aprofitament d’energia solar com a siste-
ma de calefacció i les instal·lacions fotovol-
taiques per a producció d’electricitat és baix 
respecte el potencial del municipi.

• L’elevada intensitat mitjana diària de la carre-
tera C-17 implica un elevat consum de com-
bustibles fòssils que s’imputen al municipi.

• El canvi de criteri en la legislació energètica 
estatal ha desincentivat la instal·lació de pla-
ques solars en el sector privat i domèstic

DEBILITATS I AMENACES



Diagnosi
estratègica
del municipi

• La qualitat de l’aire de Centelles és bona, tal 
com ho confirma l’Índex Català de la Qualitat 
de l’Aire (ICQA) que la classifica com a satis-
factòria.

• Les mesures realitzades mitjançant estacions 
mòbils de control atmosfèric han detectat ni-
vells baixos o molt baixos de contaminants 
atmosfèrics.

• El nombre d’indústries amb emissions poten-
cialment perilloses és molt baix i no s’ha de-
tectat cap problemàtica relacionada amb els 
focus emissors de gasos.

Contaminació atmosfèrica
La influència de la contaminació atmosfèrica 
procedent bàsicament de les activitats huma-
nes (indústries, llars, transport) té una doble 
vessant: la local causada pels contaminants 
clàssics (monòxid de carboni, òxids de nitrogen, 
partícules en suspensió) i la més global, que pot 
afectar a tot el planeta (escalfament gradual de 
la Terra, per efecte hivernacle, afebliment de la 
capa d’ozó,...) o bé una regió extensa (efectes de 
la pluja àcida). Són actituds sostenibles aquelles 
que afavoreixin la disminució de les emissions 
a l’atmosfera.

FORTALESES I OPORTUNITATS
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• Els nivells d’ozó troposfèric detectats en el 
municipi a l’estiu són elevats. Aquests estan 
molt influenciats per les condicions clima-
tològiques: insolació i vents que poden arros-
segar la contaminació des de comarques cos-
taneres.

• El trànsit de la carretera C-17 és el principal 
focus emissor de contaminants del municipi 
a causa del gran volum de vehicles que hi cir-
culen. La capacitat d’actuació des de l’àmbit 
local és limitada.

• La inversió tèrmica produïda a la zona pel re-
lleu de la plana de Vic dificulta la dispersió 
dels contaminants i augmenta els nivells de 
contaminació atmosfèrica durant l’hivern.

• La crema de rostolls i de restes de jardí conti-
nua sent habitual i genera una gran quantitat 
de partícules en suspensió.

DEBILITATS I AMENACES
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Diagnosi
estratègica
del municipi

Contaminació acústica
Tot i que el soroll és una percepció subjectiva 
que depèn de la sensibilitat de les persones, la 
qualitat de vida d’un indret millora quan el so 
que emeten les diferents activitats humanes ge-
neren el mínim impacte possible als habitants i 
al medi natural. Reduint el soroll existent, s’arri-
barà a assolir un entorn més sostenible.

• Una part de la població és sensible a l’efecte 
de nivells sonors alts, encara que es donin de 
manera puntual.

• El municipi disposa dels documents tècnics 
i de les ordenances reguladores de les emis-
sions sonores. El nivell acústic en el municipi 
és bo. El percentatge de superfície inclosa en 
la zona de sensibilitat acústica alta és majo-
ritari.

• El nombre d’intervencions a causa de molès-
ties generades per soroll no és elevat.

FORTALESES I OPORTUNITATS

DEBILITATS I AMENACES



• No es disposa d’un pla de prevenció de la con-
taminació odorífera al municipi.

• Els problemes associats a contaminació odo-
rífera estan identificats i localitzats tempo-
ralment.

Contaminació odorífera
La relació entre olor i molèstia percebuda és 
complexa de definir, però podem reduir les 
emissions de partícules odoríferes generades 
per les activitats humanes per millorar la qua-
litat de vida de les persones.

DEBILITATS I AMENACES

FORTALESES I OPORTUNITATS
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Diagnosi
estratègica
del municipi
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• S’estan substituint progressivament llu-
minàries per altres de tecnologia més eficient 
i més sostenibles des del punt de vista de la 
contaminació lumínica.

• La major part de la superfície del municipi es 
troba en la zona de protecció màxima o alta, 
segons el mapa de protecció contra la conta-
minació lumínica.

Contaminació lumínica
La il·luminació artificial durant la nit ens dona 
seguretat i facilita moltes activitats lúdiques i 
comercials. Millorant l’eficiència en la incidèn-
cia de la llum artificial sobre el nostre entorn 
descobrirem el paisatge nocturn que ens ofe-
reix la natura.

FORTALESES I OPORTUNITATS
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• No es disposa d’una ordenança reguladora de 
la il·luminació d’espais exteriors que prote-
geixi contra la contaminació lumínica.

• Les lluminàries de l’enllumenat públic del 
municipi no estan inventariades segons la 
catalogació de contaminació lumínica.

DEBILITATS I AMENACES
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El nou Pla d’Acció proposa un seguit d’ac-
cions concretes, exposades en un ordre que en 
determina la seva prioritat, i defineix possibles 
eines i instruments claus per dur-les a terme. 
Les accions s’agrupen en quatre eixos princi-
pals, exposats també en un ordre preferent. En 
la redacció del nou Pla d’Acció s’ha tingut en 
compte com a base per a determinar accions o 
projectes de futur, per una banda les mancances 
i potencialitats determinades en l’actualitza-
ció de la diagnosi ambiental del municipi i, per 
una altra les aportacions fetes per ciutadans i 
ciutadanes del municipi que van intervenir en 
les sessions del procés participatiu realitzades 
durant el 2017.

El projecte de municipi sostenible és un procés 
dinàmic i evolutiu, i en aquest sentit hem d’en-
tendre que la renovació del compromís ambien-
tal no és un fi en ell mateix, sinó un instrument 
de transició cap a la sostenibilitat posat a dispo-
sició de tots els centellencs i les centellenques 
per avançar cap al desenvolupament sostenible.

La renovació
del compromís 
ambiental
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1. Una gestió sostenible 
dels recursos
S’entén com a gestió sostenible dels recursos 
l’aplicació de totes aquelles actuacions i el fo-
ment d’hàbits i valors que comportin un ús 
eficient i de qualitat dels recursos naturals, de 
manera que no comprometin la disponibilitat a 
curt, mig o llarg termini. Dins l’àmbit municipal 
afecta de manera directa els serveis públics de 
titularitat municipal i aquells on l’Ajuntament 
hi té representació. La gestió dels recursos s’ha 
de dur a terme en condicions d’equitat i igualtat 
social per a tota la població vetllant per l’accés 
als recursos de totes les persones amb indepen-
dència de la seva condició econòmica i per la no 
discriminació per cap motiu.
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1.1. Assolir els objectius de la Directiva Europea 
sobre residus (2008/98/CE) i posteriors modifi-
cacions que s’aprovin

Es pretén augmentar el percentatge de recollida 
selectiva a Centelles fins arribar a un mínim del 
50 % i contribuir en la reducció de residus gene-
rats en les activitats dels serveis públics.

1.2. Optimitzar la gestió de l’aigua

Per tal de millorar l’eficiència de la xarxa d’abas-
tament per evitar pèrdues i fomentar l’estalvi 
d’aigua per a usos públics i privatius.

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

Acció encaminada a la promoció de mesures de 
gestió sostenible dels recursos en l’àmbit privat 
que impliquin una millora ambiental del mu-
nicipi i, al mateix temps, un estalvi econòmic i 
una millora de la competitivitat de les empreses 
instal·lades al municipi.

1.4. Implicar la ciutadania en l’estalvi de recursos 

Comporta la promoció de mesures de gestió sos-
tenible dels recursos en l’àmbit de la ciutadania 
que impliquin una millora ambiental del muni-
cipi i, al mateix temps, un estalvi econòmic en 
l’àmbit domèstic, vetllant especialment per les 
persones en situació de vulnerabilitat.

1.5. Assumir la nostra responsabilitat en la miti-
gació del canvi climàtic

S’entén com a mitigació del canvi climàtic totes 
aquelles accions orientades a reduir les emis-
sions de gasos amb efecte d‘hivernacle. Des 
del municipi es vol contribuir a la mitigació del 
canvi climàtic amb actuacions per a minimitzar 
les emissions.

1.6. Incrementar l’aplicació de tecnologies d’efi-
ciència i estalvi de recursos

L’aplicació de les noves tecnologies d’eficiència 
i estalvi de recursos en dependències munici-
pals i serveis públics poden representar un im-
portant suport en la consecució dels objectius 
municipals de reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle.

1.7. Fomentar la producció sostenible i de proxi-
mitat

Amb l’objectiu de promocionar l’economia ver-
da que millora el benestar humà i l’equitat so-
cial, reduint els riscos ambientals i incremen-
tant l’eficiència en l’ús dels recursos. 
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2. Un poble implicat en la 
qualitat ambiental del municipi 
i més enllà del municipi
La participació ha d’aspirar a ser un vehicle de 
motivació i difusió del compromís ambiental en-
tre les persones del municipi de totes les edats i 
condicions. Aquest compromís ha de conduir a 
la realització del que s’anomenen “bones pràcti-
ques” o formes d’actuar en els hàbits quotidians 
que possibilitin l’assoliment de les propostes del 
Pla d’Acció. Per això cal garantir la difusió per-
manent i en tots els àmbits de la vida ciutadana 
de les informacions que fan referència al desen-
volupament sostenible. La informació no ha de 
considerar-se una finalitat en ella mateixa, sinó 
que s’ha d’aconseguir que predisposi a l’inter-
canvi d’opinions, experiències i propostes, i a la 
presa de decisions amb sentit de corresponsabi-
litat individual i col·lectiva.



2.1. Implicar la ciutadania en el seguiment del 
desenvolupament del Pla d’Acció

Facilita que la ciutadania disposi de mecanis-
mes per acompanyar la implementació del Pla 
d’Acció, identificant mancances i reconeixent 
avenços, alhora que participa activament en el 
compliment del compromís ambiental.

2.2. Capacitar les àrees responsables de l’execu-
ció del Pla d’Acció

Les àrees responsables han de disposar de la 
dotació de recursos (econòmics, tècnics i hu-
mans) necessaris per tal que es pugui executar 
el Pla d’Acció.

2.3.  Implantar la gestió sostenible a totes les de-
pendències municipals com a model exemplifi-
cador

Una gestió municipal sostenible esdevé un ele-
ment de motivació per a la ciutadania molt im-
portant per a la consecució dels objectius del 
Pla d’Acció. 

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

Saber-se anticipar a les possibles situacions de 
risc per causes d’origen natural i antròpiques 
mitjançant plans actualitzats de prevenció, 
estudis sobre els factors de risc o l’adopció de 
mesures d’adaptació és la principal manera de 
minimitzar els efectes adversos, en cas que es 
produeixin.

2.5. Consolidar la sostenibilitat com un valor 
educatiu de futur

La finalitat d’aquesta acció és facilitar aquells 
recursos educatius i de conscienciació per en-
comanar el valor de la sostenibilitat entre in-
fants, joves i adults. 

2.6. Participar globalment en la millora ambien-
tal

L’objectiu d’aquesta acció és impulsar la par-
ticipació del municipi en la millora ambiental 
d’aspectes globals que repercutiran, directa o 
indirectament, en la millora ambiental del mu-
nicipi.
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3. Un entorn natural ben 
conservat i pel respecte dels 
éssers vius que en formen part
Centelles és un municipi considerat com a se-
mirural, amb una gran proporció de terreny ben 
conservada amb usos forestals o agrícoles. La 
seva situació geogràfica (a mig camí de zones 
d’interès natural) i climatològica (amb influèn-
cies mediterrànies i de tipus continental), i 
l’aprofitament antròpic de les zones més pla-
nes, dibuixen un mosaic agroforestal amb una 
destacada diversitat biològica. Cal fer compati-
ble l’ús divers del territori amb un entorn natu-
ral sa, agradable, divers i dotat d’una adequada 
planificació ambiental i espacial, preservant la 
qualitat ambiental del medi i, alhora, integrant 
aquests valors a les zones urbanes.
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3.1. Restaurar la qualitat de les aigües freàti-
ques a nivells per sota dels límits sanitaris (RD 
140/2003) per a tots els contaminants

Implica actuacions com el seguiment de les 
dades de la qualitat de les aigües freàtiques i la 
planificació d’actuacions per garantir uns ni-
vells de contaminants per sota dels límits nor-
matius per tal d’augmentar la capacitat d’autoa-
bastament.

3.2. Garantir una xarxa hídrica de qualitat

Desenvolupament d’actuacions necessàries per 
disposar d’una xarxa de torrents, rieres i rius 
ben conservada al municipi i contribuir, al ma-
teix temps, a la qualitat del medi fluvial aigües 
avall.

3.3. Afavorir el coneixement dels éssers vius del 
territori

La planificació territorial i la gestió ambiental 
ha de tenir en compte els valors naturals, entre 
els quals la diversitat biològica, i per això, s’ha 
de fomentar el coneixement dels éssers vius 
presents al municipi i enfortir el valor cultural 
que signifiquen.

3.4. Preservar les zones naturals d’interès d’al-
teracions que comprometin la seva conservació

Revalorització d’aquelles àrees amb un interès 
natural significatiu pel municipi per a garan-
tir-ne la conservació a llarg termini pel gaudi 
dels centellencs i centellenques, així com per a 
les persones que visitin el municipi.

3.5. Garantir el benestar dels animals de companyia

Per tal de promoure la consolidació progressiva 
de la tinença responsable d’animals de compan-
yia, garantir la salubritat pública i, alhora, vet-
llar per la convivència i protecció dels animals 
de companyia al poble.

3.6. Fomentar el respecte per l’entorn natural 
entre la ciutadania

És imprescindible la implicació dels centellencs 
i centellenques en la conservació del medi na-
tural a través de la participació i la col·laboració 
activa.
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4. Un model de poble equitatiu 
i sostenible
Tot i el caràcter semirural del municipi ens 
trobem immersos en una societat urbana on la 
cohesió social i la convivència són valors fona-
mentals. Aquests valors s’han de reforçar des 
de la igualtat d’oportunitats, el progrés social, la 
cohesió intergeneracional, la distribució equi-
tativa en el desenvolupament econòmic i el be-
nestar de les persones. 
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4.1. Implementar una xarxa de mobilitat soste-
nible i equitativa

Definir el model de mobilitat sostenible més 
adequat considerant la realitat del nostre muni-
cipi d’una manera inclusiva.

4.2. Contribuir en la millora de la connectivitat 
sostenible intermunicipal

Millora de la connectivitat de Centelles amb la 
resta del territori per afavorir una mobilitat amb 
criteris de sostenibilitat a partir de les infraes-
tructures actuals.

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

Revisió de les zones verdes actuals i dels espais 
públics per establir uns criteris en la planifica-
ció de l’adequació de la via pública a les neces-
sitats de la població.

4.4. Garantir la qualitat ambiental de les activi-
tats econòmiques

Implementar la qualitat ambiental com un valor 
afegit a la competitivitat de les empreses esta-
blertes a Centelles.

4.5. Fomentar la mobilitat elèctrica

Establir les estratègies de planificació més 
adients per contribuir a la implantació del vehi-
cle elèctric al nostre municipi.

4.6. Adequar la planificació urbanística a la realitat

Definir els criteris per millorar l’adequació de la 
planificació urbanística a les necessitats reals 
en períodes de temps que donin resposta a les 
necessitats de la població.
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