
RENOVACIÓ DEL COMPROMÍS AMBIENTAL DEL 
MUNICIPI DE CENTELLES 

 
El municipi de Centelles aposta decididament per aconseguir un model de desenvolupament que 
cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de generacions futures per a 
satisfer les seves. Per assolir aquesta fita, l’any 2002 va iniciar el procés d’Agenda 21 Local i va 
aprovar, el 2004, el Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat. D’aquesta manera, s’assumien 
com a propis els compromisos per a un desenvolupament sostenible recollits en la Carta de les 
Ciutats Europees per a la Sostenibilitat o Carta d'Aalborg, document de referència aprovat en la 
Primera Conferència de Ciutats Europees Sostenibles que es va fer en aquesta ciutat danesa l'any 
1994.  
 
El Pla d’Acció Local és un element de planificació estratègica del municipi que defineix les 
actuacions que cal dur a terme els anys següents a l’aprovació. Aquest document es basa en una 
diagnosi ambiental del municipi, i té en compte 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 aspectes 
valorats en la diagnosi. El Pla d’Acció també considera els canvis d’actituds i hàbits necessaris 
que ha d’adquirir la població per a aconseguir un desenvolupament sostenible. 
 
L’any 2015 es va iniciar una actualització de la diagnosi ambiental del municipi de Centelles i 
de les dades dels indicadors ambientals de referència. Aquest treball va permetre avaluar el grau 
d’assoliment del Pla d’Acció Local fins aleshores. Durant aquest procés, es van detectar les 
mancances del Pla a causa de la dinàmica de les problemàtiques ambientals, el nou repte 
ambiental 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. És per això que el 
municipi de Centelles ha decidit renovar el compromís ambiental per a un desenvolupament 
sostenible i aprovar un nou Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat.  
 
El nou Pla d’Acció proposa un seguit d’accions 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 principals, 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’actualització 
de la Diagnosi ambiental del municipi i, per una altra, les aportacions fetes per ciutadans del 
municipi que van intervenir en les sessions del procés participatiu realitzades durant el 2017.  
 
L'Ajuntament de Centelles assumirà la responsabilitat de desenvolupar el Pla d’Acció Local. El 
compromís ambiental insta també a tota la ciutadania a participar activament en la consecució 
dels objectius a través d’hàbits individuals i col·lectius coherents amb el Pla. 
 
Finalment, el projecte de municipi sostenible és un procés dinàmic i evolutiu i en aquest sentit 
hem d’entendre que la renovació del compromís ambiental no és un fi en ell mateix, sinó un 
instrument de transició cap a la sostenibilitat posat a disposició de tots els centellencs i les 
centellenques per avançar cap al desenvolupament sostenible. 
 
És per tot això que, el municipi de Centelles adopta el compromís ambiental per a: 
 
 



1. Una gestió sostenible dels recursos 
S’entén com a gestió sostenible dels recursos a l’aplicació de totes aquelles actuacions i al 
foment 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 
independència de la seva condició econòmica i per la no discriminació per cap motiu. 

 

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

Descripció 

La Directiva Europea 2008/98/CE, sobre residus, estableix que la quantitat de residus 
domèstics i comercials destinats a preparació per a la reutilització i reciclatge per a les 
fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, biorresidus i altres fraccions reciclables hauran 
d’assolir, en conjunt, com a mínim el 50% en pes. La Directiva també prima la prevenció 
de la generació dels residus, impulsant en segona instància la seva preparació per a la 
reutilització, en tercera instància el seu reciclatge o aprofitament material, seguit d’altres 
tipus de valoritzacions inclosa l’energètica, i finalment la disposició o eliminació segura, 
quan la resta d’opcions no ha estat possible. Amb aquesta acció es pretén augmentar el 
percentatge de recollida selectiva a Centelles arribant a un mínim del 50% i contribuir en 
la reducció de residus generats en les activitats dels serveis públics. 
 
Eines i instruments claus 

� Implantació del sistema de recollida porta a porta per a tots les fraccions (excepte el 
vidre). 

� Aprovació d’una ordenança reguladora dels residus. 
� Supressió de la crema com a sistema d’eliminació de les restes de jardineria i horts. 
� Implantació de sistemes de recuperació i reutilització de residus. 
� Elaboració d’estratègies sectorials de prevenció de residus (comerç, centres educatius, 

dependències municipals, indústria) i foment de l’economia circular. 
 
Agents socials implicats 

Ajuntament, ciutadania, comerç, indústria. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat.  
 

1.2. Optimitzar la gestió de l’aigua 

Descripció 

Per tal de garantir la disponibilitat d'aigua per a l'abastament dels usos actuals i futurs, és 
necessària una gestió en termes d’estalvi i eficiència. Aquests aspectes es poden 
desenvolupar mitjançant la millora de la infraestructura i promovent hàbits de consum 
sostenibles. Amb aquesta acció es pretén millorar l’eficiència de la xarxa d’abastament per 
tal d’evitar pèrdues i fomentar l’estalvi d’aigua per a usos públics i privatius. 

 
Eines i instruments claus 

� Elaboració d’un estudi de viabilitat per a la remunicipalització del servei de gestió de 
l’aigua. 

� Utilització d’aigües regenerades de depuradora per a usos compatibles. 



� Reducció del nivell de pèrdues a nivells inferiors al 25% (el Programa de mesures del 

Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, 2016-2021 considera com 
acceptables rendiments del 75% en municipis entre 2.000 i 10.000 habitants). 

� Aprovació d’una ordenança reguladora dels usos i l’estalvi d’aigua. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament, empresa concessionària, ciutadania. 
 

Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, serveis tècnics municipals. 
 

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

Descripció 

La gestió eficient en l’ús dels recursos no només és necessària en l’àmbit públic sinó 
també en el privat ja que repercuteix en els serveis públics. Aquesta acció s’encamina a la 
promoció de mesures de gestió sostenible dels recursos en l’àmbit privat que impliquin 
una millora ambiental del municipi i, al mateix temps, un estalvi econòmic i una millora de 
la competitivitat de les empreses instal·lades al municipi. 

 
Eines i instruments claus 

� Assessorament a les indústries sobre prevenció de residus especials. 
� Foment d’auditories energètiques en el sector del comerç. 
� Incentivar l’elaboració de plans tècnics de gestió i millora forestal a les finques forestals 

del municipi. 
� Assessorament en la implantació de sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes 

a la granja (compostatge en granja). 
� Seguiment dels cabals d’aigua captats de pous privats per la indústria i assessorament 

per a l’optimització. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament, empreses privades, comerços. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de promoció econòmica, serveis tècnics municipals. 
 

1.4. Implicar la ciutadania en l’estalvi de recursos 

Descripció 

Aquesta acció comporta la promoció de mesures de gestió sostenible dels recursos en 
l’àmbit de la ciutadania que impliquin una millora ambiental del municipi i, al mateix 
temps, un estalvi econòmic en l’àmbit domèstic, vetllant especialment per les persones en 
situació de vulnerabilitat. 
 
Eines i instruments claus 

� Suport tècnic a les persones vulnerables en la lluita contra la pobresa energètica. 
� Desenvolupament de campanyes municipals d’estalvi de recursos adreçades a la 

ciutadania. 
� Adhesió a campanyes supramunicipals d’estalvi de recursos. 
� Inclusió d’activitats ambientals sobre estalvi d’aigua, eficiència energètica i prevenció 

de residus en programes educatius del municipi i/o divulgació d’activitats 
supramunicipals. 



� Programació de visites a instal·lacions de caràcter ambiental (depuradora, deixalleria, 
planta de compostatge, planta de triatge, abocador comarcal d’Orís) adreçades a 
població adulta. 

 
Agents socials implicats 

Ajuntament, ciutadania, centres educatius, entitats, consell comarcal 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria d’educació, regidoria de benestar i família 
 

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

Descripció 

S’entén com a mitigació del canvi climàtic totes aquelles accions orientades a reduir les 
emissions de gasos amb efecte d‘hivernacle. Tot i els efectes globals, des de l’àmbit 
municipal es poden dur a terme diverses accions per contribuir a la mitigació del canvi 
climàtic i assumir, amb aquesta acció, la responsabilitat per minimitzar les emissions dels 
gasos causants. 
 
Eines i instruments claus 

� Consecució dels objectius del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 
� Adhesió a les iniciatives de reducció de gasos d’efecte hivernacle. 
� Compra d’energia municipal procedent de fonts renovables en un percentatge mínim del 

20% (PAES). 
� Augment de la producció d’energia municipal per autoconsum mitjançant fonts 

renovables. 
� Ampliació de la tecnologia LED en dependències municipals i enllumenat públic en un 

percentatge mínim del 20% (PAES). 
� Assessorament en la instal·lació de captadors solars per a l’aigua calenta sanitària 

(ACS), calderes de biomassa i plaques fotovoltaiques. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament, ciutadania, empresa municipal d’electricitat, consell comarcal d’Osona, 
Diputació de Barcelona. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat, serveis tècnics 
municipals. 

 

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

Descripció 

Les tecnologies d’eficiència i estalvi de recursos s’estan implementant principalment en 
l’estalvi energètic en diferents àmbits: industrial, domèstic, serveis. L’aplicació en 
dependències municipals i serveis públics poden representar un important suport en la 
consecució dels objectius municipals de reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 
 
Eines i instruments claus 

� Instal·lació de sistemes de regulació lumínica a l’enllumenat públic. 
� Control de tancament de la il·luminació en dependències municipals. 

 

Agents socials implicats 

Ajuntament, empresa municipal d’electricitat, consell comarcal d’Osona. 



 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, serveis tècnics municipals. 
 

1.7. Fomentar la producció sostenible i de proximitat 

Descripció 

Aquesta acció té l’objectiu de promocionar l’economia verda que millora el benestar humà 
i l'equitat social, redueix els riscos ambientals i és eficient en l'ús dels recursos. Es tracta 
d’un model que integra la dimensió social i la conservació dels ecosistemes.  
 
Eines i instruments claus 

� Organització de fires i trobades de productors locals. 
� Adhesió a campanyes de difusió de la producció sostenible i de proximitat. 

 

Agents socials implicats 

Ajuntament, comerços, agricultors i ramaders. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de comerç i fires. 
 

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 
entre les persones del municipi de totes les edats i condicions. Aquest compromís ha de conduir 
a la realització del que s'anomenen "bones pràctiques", 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 permanent i en tots els àmbits de la vida ciutadana de les informacions referents al 
desenvolupament sostenible. La informació no ha de considerar-se una finalitat en ella mateixa, 
sinó que s'ha d'aconseguir que predisposi a l'intercanvi d'opinions, experiències i propostes i a la 
presa de decisions amb sentit de coresponsabilitat individual i col·lectiva. 
 

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

Descripció 

Amb aquesta acció es pretén que la ciutadania disposi de mecanismes per acompanyar la 
implementació del Pla d’Acció, identificant mancances i reconeixent avenços, alhora que 
participi activament en el compliment del compromís ambiental. 
 
Eines i instruments claus 

� Creació d’un observatori de la ciutadania permanent per al seguiment de les accions 
ambientals. 

� Comunicació transparent de projectes o activitats rellevants de caràcter privat o públic 
que impliquin afectacions al medi ambient en qualsevol dels seus àmbits. 

 
Agents socials implicats 

Ajuntament, ciutadania 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de processos participatius 
 

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



Descripció 

Per tal que es pugui executar el Pla d’Acció cal que les àrees responsables disposin de la 
dotació de recursos (econòmics, tècnics i humans) necessaris. Al mateix temps, és 
imprescindible la coordinació dels agents implicats donada el caràcter transversal 
del desenvolupament sostenible. 
 
Eines i instruments claus 

� Dotació pressupostària per a projectes ambientals a llarg termini. 
� Planificació temporal de les actuacions. 
� Participació en les convocatòries d’ajuts i subvencions relacionades amb el pla d’acció 
� Seguiment i revisió periòdica. 

 

Agents socials implicats 

Ajuntament. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de gestió i planificació econòmica. 
 

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

Descripció 

Com a principal responsable de l’execució del Pla d’Acció, l’administració municipal ha 
de vetllar perquè es compleixin els compromisos ambientals en el funcionament ordinari 
del servei públic. Una gestió municipal sostenible esdevé un element de motivació 
per a la ciutadania molt important per a la consecució dels objectius del Pla 
d’Acció. 
 
Eines i instruments claus 

� Implantació de la compra verda 
� Difusió de bones pràctiques entre el personal municipal 
� Inclusió de clàusules ambientals en la contractació municipal 
� Certificació ambiental de l’Electra 
� Implementació del Pla d’ambientalització de festes i esdeveniments populars 

 

Agents socials implicats 

Ajuntament. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat. 
 

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

Descripció 

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

� Actualització periòdica del Pla Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). 
� Manteniment de la xarxa viària secundària per facilitar l’actuació del cos de bombers en 

cas d’incendi. 



� Revisió periòdica de l’estat i la senyalització de la xarxa d’hidrants. 
� Prevenció de possibles afectacions per situacions de risc meteorològic (estat de les 

lleres, estat de l’arbrat viari, estat d’instal·lacions municipals). 
� Seguiment de les reserves d’aigua en previsió de sequera. 
� Seguiment de la qualitat de l’aire. 
� Implantació d’un sistema d’avisos de situació de risc meteorològic. 
� Elaboració d’un estudi de riscos de caiguda de blocs de pedra. 

 
Agents socials implicats 

Ajuntament, ADF. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat, serveis tècnics 
municipals. 

 

2.5. Consolidar la sostenibilitat com un valor educatiu de futur 

Descripció 

El desenvolupament sostenible persegueix garantir que les generacions futures disposin de 
recursos per cobrir les seves necessitats. Una de les principals eines és l’educació de les 
generacions actuals i per això cal reconèixer la sostenibilitat com a valor educatiu de 
present i de futur. La finalitat d’aquesta acció és la de facilitar aquells recursos educatius i 
de conscienciació per encomanar el valor de la sostenibilitat entre els infants, els joves i 
els adults. 
 
Eines i instruments claus 

� Disseny d’un programa d’activitats educatives ambientals. 
� Elaboració de materials d’educació ambiental per a les escoles. 
� Adhesió a campanyes de sensibilització ambiental de caràcter supramunicipal. 
� Condicionament del préstec de material a entitats i esdeveniments populars particulars 

al compliment de bones pràctiques en sostenibilitat. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament, centres educatius, entitats. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat, regidoria d’educació. 
 

2.6. Participar en la millora ambiental a nivell global 

Descripció 

Si bé es pot analitzar l’estat del medi ambient en un territori determinat mitjançant una 
diagnosi ambiental com la que s’ha realitzat a Centelles, els vectors ambientals no tenen 
un marc territorial limitat. L’objectiu d’aquesta acció és el d’impulsar la participació del 
municipi en la millora ambiental d’aspectes globals que repercutiran, directa o 
indirectament, en la millora ambiental del municipi. 
 
Eines i instruments claus 

� Assistència a seminaris i reunions de caràcter formatiu i informatiu organitzats per 
entitats supramunicipals. 

� Coordinació amb les àrees de medi ambient de municipis del voltant per a temes 
ambientals d’interès comú. 

 
Agents socials implicats 



Ajuntament. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient. 
 

3. Un entorn natural ben conservat i pel respecte dels éssers vius que 
en formen part 

Centelles és un municipi considerat com a semirural, 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 climatològiques (amb influències mediterrànies i de tipus continental), i 
l’aprofitament antròpic de les zones més planes, dibuixen un mosaic agroforestal amb una 
destacada diversitat biològica. Cal fer compatible l’ús divers del territori amb un entorn natural 
sa, agradable, divers i dotat d’una adequada planificació ambiental i espacial, preservant la 
qualitat ambiental del medi i, a l’hora, integrant aquests valors a les zones urbanes. 
 

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

Descripció 

El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l'aigua de consum humà, fa referència als nivells màxim de concentració de 
cada tipus de contaminant de l’aigua de consum per a ser considerada potable. Els recursos 
propis d’aigua a Centelles són d’origen subterrani, El desenvolupament d’aquesta acció 
comporta, per una banda, el seguiment de les dades de la qualitat de les aigües freàtiques i, 
d’una altra, la planificació d’actuacions per garantir uns nivells de contaminants per sota 
dels límits normatius i augmentar així la capacitat d’autoabastament. 
 
Eines i instruments claus 

� Elaboració de l’estudi hidrogeològic del territori i del mapa de vulnerabilitat. 
� Delimitació i protecció de les àrees de recàrrega dels aqüífers. 
� Inclusió del municipi com a zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents de 

fonts agràries. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, serveis tècnics municipals. 
 

3.2. Garantir una xarxa hídrica de qualitat 

Descripció 

L’estat dels rius està relacionat directament amb la qualitat de l’aigua per a reg o consum, 
el risc d’inundabilitat i avingudes, la conservació dels ecosistemes naturals que els 
envolten, la connectivitat biològica entre territoris i la qualitat de les aigües costaneres. 
Aquesta acció s’encamina a desenvolupar aquelles actuacions necessàries per disposar 
d’una xarxa de torrents, rieres i rius ben conservada al municipi i contribuir, al mateix 
temps, a la qualitat del medi fluvial aigües avall. 
 
Eines i instruments claus 

� Actuacions de millora de l’estat ecològic del riu Congost i de la riera de la Llavina 
seguint els objectius del Pla de gestió del districte de conca de Catalunya. 

� Control i seguiment d’abocaments mitjançant protocols d’actuació immediata. 



� Adequació dels sobreeixidors a la normativa. 
� Recuperació i seguiment de l’estat de les fonts naturals. 
� Substitució d’espècies vegetals al·lòctones de riu, rieres i torrents. 

 
Agents socials implicats 

Ajuntament. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, serveis tècnics municipals. 
 

3.3. Afavorir el coneixement dels éssers vius del territori 

Descripció 

La planificació territorial i la gestió ambiental ha de tenir en compte els valors naturals, 
entre els quals, la diversitat biològica. En aquest sentit, és imprescindible el coneixement 
de la biodiversitat i les relacions ecològiques amb el medi. Aquesta acció pretén impulsar 
el coneixement dels éssers vius presents al municipi i enfortir el valor cultural que 
signifiquen. 
 
Eines i instruments claus 

� Impuls al coneixement dels éssers vius mitjançant el suport a estudiants, centres 
educatius i associacions de recerca. 

� Difusió de pautes per afavorir la biodiversitat del territori i del valor com a 
bioindicadors de qualitat ambiental. 

 
Agents socials implicats 

Ajuntament, centres educatius, entitats. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria d’educació. 
 

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

Descripció 

Les normatives municipal i supramunicipals d’ordenació del territori disposa d’eines 
suficients per garantir la preservació de les zones d’interès natural amb criteris 
compatibles amb el desenvolupament d’activitats econòmiques o tradicionals. Amb 
aquesta acció es vol revaloritzar aquelles àrees amb un interès natural significatiu pel 
municipi i establir pautes per garantir la seva conservació a llarg termini pel gaudi dels 
centellencs i centellenques, així com pels visitants del municipi. 
   
Eines i instruments claus 

� Catalogació (revisió) d’espais naturals d’interès. 
� Aprovació de plans especials de béns naturals. 
� Coordinació amb els municipis de Balenyà i Castellcir per a la protecció efectiva de la 

Sauva Negra. 
� Convocatòria de taules de debat davant de projectes o activitats de caràcter privat o 

públic que comprometin la conservació d’hàbitats i d’espècies. 
� Aprovació d’ordenances per minimitzar les possibilitats de bioinvasions. 

 
Agents socials implicats 

Ajuntament. 
 



Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de planificació territorial, serveis tècnics municipals. 
 

3.5. Garantir el benestar dels animals de companyia 

Descripció 

El desenvolupament d’aquesta acció pretén promoure la consolidació progressiva de la 
tinença responsable d'animals de companyia, garantir la salubritat pública, i alhora, vetllar 
per la convivència i protecció dels animals de companyia al poble, d'acord amb el que 
estableix la normativa. 
 
Eines i instruments claus 

� Impuls d’un pla supramunicipal per al control efectiu de gats de carrer. 
� Revisió de l’Ordenança de tinença responsable d’animals de companyia per adequar-la 

a les necessitats actuals. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament, ciutadania. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat, serveis tècnics 
municipals. 

 

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

Descripció 

El coneixement dels éssers vius del territori i la preservació de les zones naturals d’interès 
no són suficients si no són valorats i respectats per la ciutadania. Aquesta acció persegueix 
la implicació dels centellencs i centellenques en la conservació del medi natural a través de 
la participació i la col·laboració activa. 
 
Eines i instruments claus 

� Inclusió d’activitats de coneixement del medi en programes educatius del municipi i/o 
divulgació d’activitats supramunicipals. 

� Participació en xarxes de coneixement ciutadà (Associació Hàbitats, programes de 
ciència ciutadana, projecte Orenetes, projecte Ratpenats). 

� Difusió de recomanacions per a la prevenció i el control biològic de plagues. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament, ciutadania, centres educatius, entitats. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria d’educació. 
 

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 fonamentals. Aquests valors s’han de reforçar des de 
la igualtat d’oportunitats, el progrés social, la cohesió intergeneracional, la distribució equitativa en 
el desenvolupament econòmic i el benestar de les persones.  
 

4.1. Implementar una xarxa de mobilitat sostenible i equitativa 

Descripció 



La mobilitat sostenible tracta d’adequar el dret individual a desplaçar-se lliurement per 
realitzar les activitats quotidianes o de lleure considerant els impactes que cada mode de 
transport té sobre el benestar de les persones, la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient. 
Aquesta acció ha de permetre definir el model més adequat considerant la realitat del 
nostre municipi d’una manera inclusiva. 
  
Eines i instruments claus 

� Implementació dels camins escolars als centres educatius. 
� Manteniment i gestió de la xarxa de vies secundàries municipals. 
� Connexió dels barris perifèrics en termes de mobilitat sostenible i segura. 
� Habilitació de carrils bici a la calçada cap als polígons industrials. 
� Elaboració d’una estratègia municipal pel foment de l’ús de la bicicleta. 
� Revisió del Pla de Mobilitat. 
� Millora de la connectivitat de la zona urbana situada per sota la via del tren. 

 
Agents socials implicats 

Ajuntament. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat, serveis tècnics 
municipals. 

 

4.2. Contribuir en la millora de la connectivitat sostenible intermunicipal 

Descripció 

La recerca de solucions per afavorir una mobilitat amb criteris de sostenibilitat per a tota la 
població no es pot limitar a l’àmbit municipal donades les relacions amb els municipis i 
comarques properes. Per això, amb aquesta acció, es planteja participar en la millora de la 
connectivitat de Centelles amb la resta del territori a partir de les infraestructures actuals. 
  
Eines i instruments claus 

� Participació en les plataformes per a la millora de la línia de ferrocarril Barcelona-
Ripoll. 

� Construcció d’un aparcament per a cotxes i bicicletes a l’estació per afavorir la 
mobilitat intermodal. 

� Connexió sostenible amb els nuclis d’Aiguafreda i dels Hostalets de Balenyà. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat, regidoria de 
planificació territorial, serveis tècnics municipals. 

 

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

Descripció 

Les zones verdes dins els espais urbans, encara que es tracti de pobles d’una extensió 
relativament petita, representen una contribució a la millora del medi ambient urbà: 
redueixen la contaminació atmosfèrica, absorbeixen el soroll, són espais d’esbarjo i oci per 
a infants i adults, i tenen efectes positius sobre l’estat anímic de les persones. Amb aquesta 
acció es pretén revisar les zones verdes actuals i els espais públics per establir uns criteris 
en la planificació de l’adequació de la via pública a les necessitats de la població. 



  
Eines i instruments claus 

� Elaboració d’una ordenança del verd urbà en termes de sostenibilitat i cohesió social 
� Implantació d’una xarxa d’horts socials. 
� Revisió del mobiliari urbà de les zones verdes (bancs, papereres, fonts, jocs, circuits 

específics per a gent gran, circuits esportius, pipicans) amb participació veïnal. 
� Elaboració d’un protocol de manteniment de les zones verdes, l’arbrat viari i el 

mobiliari urbà. 
� Integració del jovent en la presa de decisions a través de plans o estratègies 

participatives. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament, ciutadania. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de qualitat urbana i mobilitat, regidoria de processos 
participatius, serveis tècnics municipals. 

 

4.4. Garantir la qualitat ambiental de les activitats econòmiques 

Descripció 

L’impacte ambiental de les activitats econòmiques està regulat per la llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats (PCAA) amb l’objectiu de protegir el medi ambient en 
conjunt, aplicant els principis de prevenció i control ambiental d’una manera integrada. 
Més enllà del seguiment de les obligacions dins de les competències municipals, amb 
aquesta acció es vol implementar la qualitat ambiental com un valor afegit a la 
competitivitat de les empreses establertes a Centelles. 
 
Eines i instruments claus 

� Implementació d’un segell de qualitat als polígons industrials. 
� Seguiment de les obligacions ambientals de les activitats econòmiques. 

 
Agents socials implicats 

Ajuntament, empreses, comerços. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de promoció econòmica. 
 

4.5. Fomentar la mobilitat elèctrica 

Descripció 

Tot i ser encara incipient al nostre país, la tendència actual del mercat és la substitució 
progressiva de vehicles que funcionen amb combustibles fòssils per vehicles elèctrics. 
Amb aquesta acció es volen establir estratègies de planificació per contribuir a la 
implantació del vehicle elèctric al nostre municipi. 
 
Eines i instruments claus 

� Instal·lació de punts de recàrrega municipal. 
� Incentivació fiscals per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de vehicles elèctrics 

i híbrids. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament, ciutadania. 
 



Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de gestió i planificació econòmica, serveis tècnics 
municipals. 

 

4.6. Adequar la planificació urbanística a la realitat 

Descripció 

Els instruments d'ordenació urbanística del terme municipal donen resposta a les 
necessitats de planificació del municipi en base a les expectatives de creixement i la 
voluntat de preservar els valors ambientals del territori. La dinàmica de l’economia i les 
variacions demogràfiques determinen l’ajust entre les previsions i la realitat. Amb aquesta 
acció es pretén 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. 
 
Eines i instruments claus 

� Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. 
 

Agents socials implicats 

Ajuntament. 
 
Àrees municipals responsables 

Regidoria de medi ambient, regidoria de planificació territorial, serveis tècnics municipals. 
 

L’Ajuntament de Centelles es compromet a desenvolupar el Pla d’Acció Local i a fer difusió del 
compromís ambiental entre els centellencs i les centellenques perquè en siguin partícips. 
 

 


