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Nota introductòria 
 
L’any 2004 es va presentar l’Auditoria Ambiental del municipi de Centelles dins el marc de 
l’Agenda 21 Local. L’Agenda 21 és un protocol de principis d’actuació pendents per aquest 
segle. És una guia per inspirar les polítiques i actuacions privades i governamentals a tots 
els nivells, a més de les opcions individuals al llarg del segle XXI. L’Agenda 21 Local es 
manté com un dels instruments municipals de planificació estratègica i de sostenibilitat més 
útils per a la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de medi ambient.  
 
Els resultats de l’Auditoria Ambiental es presentaven en tres documents:  
 
 Memòria Descriptiva 
 Diagnosi 
 Pla d’Acció Local i Pla de Seguiment 

 
Un dels objectius de l’Auditoria Ambiental era seguir l’evolució dels aspectes analitzats en la 
Diagnosi ambiental i avaluar el grau d’acompliment del Pla d’Acció establert per als propers 
anys. El Pla de seguiment establia els criteris per a l’avaluació. 
 
El present document forma part del procés d’actualització i revisió de l’Auditoria Ambiental. 
En aquesta ocasió, s’ha obviat el document de Memòria Descriptiva, ja que, a grans trets, 
aquests aspectes no han variat. Sí que s’han incorporat alguns dels aspectes descriptius a 
l’actualització de la Diagnosi per tal de fer més entenedor els resultats obtinguts.  
 
En el procés d’actualització de la Diagnosi Ambiental, on s’analitzen els aspectes ambientals 
que afecten el municipi, s’ha mantingut l’estructura general del document original editat l’any 
2004, però s’han incorporat nous aspectes no contemplats en el seu moment o s’ha 
modificat algun apartat per facilitar la comprensió dins el nou context. Algunes de les taules i 
figures s’han elaborat de nou al no poder disposar de les dades originals. La font principal 
d’informació ha estat la xarxa d’internet a través dels diferents portals de l’administració 
pública. 
 
En la revisió del Pla d’Acció s’ha avaluat el compliment dels compromisos adquirits, 
incorporant els estudis, plans, legislació i documentació generada durant el temps 
transcorregut fins a la present edició.  
 
Finalment, en el Pla de Seguiment s’han calculat els indicadors de seguiment a partir de les 
dades de la informació disponible i s’ha comparat els resultats amb els de l’Auditoria 
Ambiental de l’any 2004. 
 
Les possibilitats d’actualització de l’era digital fan que aquest no sigui un document tancat i 
que es puguin incorporar noves dades o modificar algunes de les presents periòdicament. 
La data d’actualització es farà constar sempre a la portada de cadascun dels documents. 
 
El document de revisió del Pla d’Acció que es presenta a continuació és una valoració de 
l’assoliment dels objectius plantejats per a cadascuna de les accions que es van proposar en 
l’Auditoria Ambiental de l’any 2004.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 

El procés d’Agenda 21 local a Centelles es va crear per la necessitat de disposar 
d'una eina de planificació municipal en clau de sostenibilitat a llarg termini pel municipi. 
L’any 2004 es va elaborar l’Auditoria Ambiental del municipi, que s’iniciava amb un 
document de diagnosi que determinava aquells aspectes que representaven una 
mancança o debilitat pel medi ambient i el desenvolupament sostenible local. A partir 
d’aquest element d’anàlisi i després d’un procés participatiu, es va elaborar el Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat on es definien 46 accions o propostes d’actuacions 
de millora. 

L’any 2017 s’ha dut a terme l’avaluació del Pla d’Acció, procés que ja es contemplava 
en el document d’Auditoria Ambiental. 

Per dur a terme l’avaluació, primer s'han actualitzat les dades dels diferents vectors 
ambientals contemplats en la Diagnosi, observant la seva evolució des de l'any 2002 
fins a les dades disponibles més actuals. Amb aquestes dades s'ha procedit a revisar 
el Pla d'Acció a partir del Sistema Municipal d’Indicadors elaborats per la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en col· laboració amb Diputació de Barcelona, 
descrits en el Pla de Seguiment de l’Auditoria Ambiental. Així doncs, s’han determinat 
uns criteris per avaluar el grau d’assoliment de cadascuna de les accions proposades i 
que es descriuen a continuació. 
 

CCrriitteerriiss  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarr  ll''aassssoolliimmeenntt  ddee  lleess  aacccciioonnss  

Per determinar si s’han assolit les accions definides en el Pla d’Acció elaborat l’any 
2004 s’ha valorat si s’han assolit els objectius fixats per a cada acció. En la valoració 
s’han tingut en compte els treballs, estudis, normatives i documents executats, 
realitzats, aprovats o publicats fins a la data actual, els resultats o les conseqüències 
que se’n deriven dels quals permeten concloure que s’ha assolit l’objectiu o s’ha 
avançat cap a la seva consecució.  

L’anàlisi detallada dels objectius ha permès diferenciar aquells objectius ben definits 
temporalment d’aquells que tenen una continuïtat en el temps i que són, en termes de 
sostenibilitat, atemporals (per la pròpia atemporalitat de la problemàtica ambiental 
sobre la que actuen). Aquest aspecte també s’ha tingut en compte com a criteri per 
determinar l’assoliment de les accions. 

En base a aquets criteris s’han definit cinc subcategories categories d’assoliment de 
les accions, agrupades en tres categories principals: 

1. Accions assolides: 
1.1. Grau I: Accions amb objectius ben definits temporalment i plenament assolits. 
1.2. Grau II: Accions assolides amb objectius que tenen una continuïtat en el 

temps i requereixen de treball continuat a causa de la atemporalitat de la 
problemàtica sobre la qual l'acció actua. 

2. Accions assolides parcialment: 
2.1. Grau I: s'han dut a terme actuacions significatives però no s'han assolit els 

objectius tal i com estaven definits. 
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2.2. Grau II: Per circumstàncies externes, s'ha avançat en l'assoliment dels 
objectius però no s'ha identificat el desenvolupament d'actuacions 
específiques des de l’àmbit municipal. 

3. Accions no assolides: Accions on no s'han assolit els objectius i no s'han 
identificat actuacions per a la seva consecució. 

 

DDeessccrriippcciióó  ddee  ll''aannààlliissii  rreeaalliittzzaaddaa  

Identificadors: 
 
• Objectiu: Es descriu l'objectiu plantejat al Pla d'acció, es fa una valoració de 

l'assoliment i es citen les causes identificades en l'assoliment o no assoliment de 
l'acció. 

• Indicadors de seguiment: En l'Agenda 21 es proposaven tot un seguit de 
d'indicadors per seguir l'evolució dels aspectes analitzats en l'Auditoria Ambiental i 
avaluar el grau d'acompliment del Pla d'Acció. En la present valoració es realitza 
una descripció de l'indicador de seguiment per tot seguit comparar els resultats de 
l'any 2004 amb els més recents. 

• Antecedents: s'exposen els aspectes condicionants i informació contemplada en el 
Pla d'Acció de l'any 2004  amb la recerca més recent i on trobar-la tot dividint-la 
entre informació interna de l'Ajuntament i l'externa a aquest. 

• Com reorientar l'acció: es planteja el que s'hauria de fer per a la consecució de 
l'acció així com les ajudes supramunicipals disponibles.   
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LLÍÍNNIIAA  EESSTTRRAATTÈÈGGIICCAA  11..  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓ  DDEE  LL''EENNTTOORRNN  
VVEERRDD  DDEE  CCEENNTTEELLLLEESS  
PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  11..11..::  RReegguullaacciióó  dd''uussooss  ii  ccoonnsseerrvvaacciióó  ddeell  
ssòòll  nnoo  uurrbbaanniittzzaabbllee..  

11..11..11..  PPllaa  EEssppeecciiaall  dd''uussooss  ddeell  SSòòll  NNoo  UUrrbbaanniittzzaabbllee..  

OObbjjeeccttiiuu  

Complementar la insuficient normativa del Pla General d'Ordenació Municipal vigent 

(PGO) en el sòl no urbanitzable.  

Figura de planejament destinada a desenvolupar una normativa reguladora dels 
usos i de les edificacions i obres admeses en aquest tipus de sòl, tant fixes com 
temporals, especialment pel que fa a granges, activitats extractives, acampades, 
instal· lacions de serveis, tanques i accessos; a definir un traçat de camins 
existents i nous, i les franges de protecció dels mateixos, a deslindar les rieres i 
rius i els seus espais de protecció; a definir amb major detall la protecció dels 
espais naturals, i dintre del possible en una figura de planejament, a estimular les 
activitats de regeneració del medi natural i del medi agrícola. 

Valoració:  Assolit parcialment - Grau II 
 
Justificació: 

- El Pla General d'Ordenació Municipal de l'any 1983 determina què és sòl no 
urbanitzable i què si pot fer i què no. Contempla la possibilitat de realitzar un 
Pla Especial del Sòl no Urbanitzable per augmentar la seva protecció. Sobre 
aquesta base, l'any 1995 es va aprovar el Pla Especial de Protecció del Centre 
Històric i dels Elements d'Interès del Terme Municipal. L'article 99  Ambients i 

Paratges defineix l'objectiu de preservar i/o millorar els valors físics pels quals 
els ambients o paratges d'interès són objecte de catalogació a l'espera 
d'estudis més especialitzats concordants amb la seva naturalesa d'elements 
naturals. Per tant, estableix els mínims de protecció i especificació que poden 
anar més enllà del PGO tot afirmant que caldria realitzar Plans Especials 
complementaris sobre els següents aspectes: 
 Pla especial de camins rurals. 
 Pla especial de la xarxa hidrogràfica. 
 Pla especial d'explotació forestal i agrícola. 
 Pla especial d'elements urbans. 
 Ordenança de cromatisme.  

En l'objectiu d'aquesta Acció es planteja un de sol, que correspondria al Pla 
Especial del Sòl no Urbanitzable previst com a opcional al Pla General 
d'Ordenació Municipal de l'any 1983. 

- Les normatives autonòmiques i estatals han anat modificant i augmentant la 
protecció sobre els elements contemplats en aquesta acció com càmpings, 
activitats extractives, etc.. Plans territorials com el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Centrals aprovat l'any 2008 o el Catàleg de Paisatge de les 
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Comarques Centrals aprovat l'any 2016, estableixen criteris i accions a complir 
pel que respecte al paisatge. 

- Per aquests motius, es valorà com acció Assolida parcialment Grau II perquè, 
tot i que ja hi havia una protecció específica pel sòl no urbanitzable, no va ser 
contemplada al Pla d'Acció de l'any 2004. El Pla Especial planejat al PGO no 
s’ha executat, així com tampoc els Plans Especials específics del Pla Especial 
del Centre Històric i dels Elements d'Interès del Terme Municipal. Per la seva 
banda, la normativa i els plans supramunicipals s'han anat actualitzant tot 
incrementant la protecció dels valors del sòl no urbanitzable.  

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Que es realitzi el Pla Especials pel Sòl No Urbanitzable i Els Plans Especials 

Específics dins els termes especificats per la normativa i plans vigent 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 El Pla General d'Ordenació Municipal (PGO) vigent data de l'any 1983.  
 Termenejament del domini públic-hidràulic. 
 Estudis de pous i hidrogeològic. 
 Vulnerablitat del territori. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 Termenejament del domini públic-hidràulic: Llibret Festa Major d'Estiu de 

l'Ajuntament de Centelles 2004. 
 Revisió del Termenejament del municipi: Llibret Festa Major d'Estiu de 

l'Ajuntament de Centelles 2004. 
 Estudi de pous i hidrogeològic: Llibret Festa Major d'Estiu de l'Ajuntament de 

Centelles 1997 i 1998.  
 Catàleg de Masos i patrimoni arquitectònic: Llibret Festa Major d'Estiu de 

l'Ajuntament de Centelles de 2001 i 2012; Imatges aèries 1955 de l'Arxiu de 
l'Ajuntament de Centelles; Llibret Centelles Notícies Històriques; Recorregut 
Geogràfico-Natural pels voltants de Centelles; Imatges aèries de l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

 Catàleg de Camins: Llibret Festa Major de l'Ajuntament de Centelles 2004 i 
2008, Recorregut Geogràfico-Natural pels Voltants de Centelles; Fotos aèries 
1955 Arxiu de l'Ajuntament de Centelles; Imatges aèries de l'Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya (ICGC). 

 Fonts de Centelles: Mapa digital de fonts de Centelles de l'Ajuntament de 
Centelles de 2016, Mapa de fonts de 1996 de l'Ajuntament de Centelles, Mapa 
del Patrimoni Cultural de Centelles 2010, Llibret de Festa Major de 
l'Ajuntament de Centelles 1997 i 1998, Recorregut Geogràfico-Natural pels 
voltants de Centelles. 

 Ajuntament de Centelles (1995). Pla especial de protecció del centre històric i 

dels elements d'interès del terme municipal de Centelles. Centelles. 
 Estudi de pous i hidrogeològic: Pàgina web de l'Agència Catalana del'Aigua 

(ACA). 
 Diputació de Barcelona (2010). Mapa de Patrimoni Cultural de Centelles. 
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 Projecte Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures de la 
província de Barcelona (SITxell). Sistema d'Informació Territorial Municipal 
(SITMUN). 

 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Mapes de 
cobertes de vegetació (Edició 2009). 

 Pladevall, A. (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació 
Enciclopèdia Catalana.  

 Pladevall, A. (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de 
Vic. 

 Departament de Territori i Sostenibilitat (2008). Pla territorial parcial de les 
Comarques Centrals. 

 Martín, M. i Casas, C. (2011). Estudi de la flora i la fauna d’una zona 

agroforestal del sud d’Osona. Associació Ara o Mai. Inèdit. 
 Roma, F. (2013). Patrimoni Existencial de El Brull, Centelles, Collsuspina, 

Hostalets de Balenyà i Seva. Editorial Bubok Publishing 
 Observatori del Paisatge (2016). Catàleg de paisatge de les Comarques 

Centrals. 
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11..11..22..  PPllaa  ddee  GGeessttiióó  ddee  llaa  SSaauuvvaa  NNeeggrraa..  

OObbjjeeccttiiuu  

Aconseguir que es gestioni l'Espai d'Interés Natural (EIN) de la Sauva Negra, fent les 

gestions pertinents per a que aquest espai disposi d'un Pla de Gestió.  

Valoració:  No assolit 
 
Justificació: 

- No s'han detectat actuacions municipals significatives cap a la consecució de 
l'acció, atribuïbles a les dificultats logístiques i administratives al tractar-se d’un 
territori distribuït entre tres municipis.  

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Protecció d'espais d'Interès Natural: l'objectiu d'aquest indicador és avaluar la 
superfície d'espais d'interès natural del municipi que disposa de protecció amb relació 
a la superfície dels espais d'especial valor ecològic del municipi. 

 
Resultats comparatius: 

2002:   

2017:  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 La Sauva Negra és un Espai d’Interès Natural de la xarxa del PEIN (Pla 

d’Espais d’Interès Natural). La superfície d’aquest espai està distribuïda en tres 
municipis que són Castellcir (Vallès Oriental) amb 67,35 ha, Balenyà (Osona) 
amb 2,62 ha i Centelles (Osona) amb 40,03 ha. 

 La delimitació definitiva de l’EIN de la Sauva Negra va ser establerta el 8 de 
febrer de 2000, amb l’aprovació del Pla Especial de delimitació de l’EIN de la 
Sauva Negra. 

 L’EIN de la Sauva Negra no disposa d’un Pla de Gestió. El Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Catalunya contempla la delimitació dels EINs, així com un 
programa d’actuacions comú a tots ells, però no contempla específicament la 
realització de Plans de Gestió. 

 Els Plans de Gestió dels EINs no són figures legals, no són obligats i no 
requereixen una tramitació específica. 

 Els EINs gaudeixen de subvencions que permeten dur a terme actuacions com 
els Plans de Gestió (considerant tant llur redacció com execució). 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 Fotografies aèries (1955). Arxiu de l'Ajuntament de Centelles. 
 Llibret de Festa Major de l'Ajuntament de Centelles 1997. 
 Mapa digital de fonts de Centelles 2016. 
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11..11..33..  PPllaannss  ddee  GGeessttiióó  ddee  lleess  ààrreeeess  ffoorreessttaallss  pprriivvaaddeess..  

OObbjjeeccttiiuu  

Promoure i facilitar la realització de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i 

plans simples de gestió forestal (PSGF) de les àrees forestals privades, sigui de forma 

conjunta o individual. 

Valoració:  Assolit parcialment Grau II 
 
Justificació: 

- S'ha augmentat la superfície forestal gestionada per iniciativa privada: 
 PTGMF núm. 2009 – Finca L’Ollich: 135,75 ha 
 PTGMF núm. 2226 – Finca El Cerdà: 84,48 ha 

- No s'han detectat actuacions municipals significatives cap a la consecució de 
l'acció, atribuïble a les dificultats logístiques i administratives a causa de la 
necessitat de posar d'acord a diversos agents. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Protecció d'Espais d'Interès Natural. Gestió forestal: l'objectiu d'aquest indicador és 
avaluar la superfície forestal amb plans tècnics de gestió i millora forestal en relació l 
superfície forestal total. 

 
Resultats comparatius: 

2002:   

2016:  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 El Centre de la Propietat Forestal és l’òrgan competent per a la tramitació i 

aprovació dels Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i del Plans 
simples de gestió forestal (PSGF). També vetlla perquè s’executin i es 
compleixin els compromisos que s’hi estableixen en aquests plans. Es disposa 
d’una línia d’ajuts del Centre de la Propietat Forestal per a redactar i executar 
plans tècnics de gestió i millora forestal i plans simples de gestió forestal.  

 L'any 2004, a Centelles hi havien 732,7 ha que corresponien a Terreny forestal 
i únicament hi havia una finca privada amb PTGMF aprovat l’any 1995 amb 
26,98 ha gestionades. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 Ajuntament de Centelles. (1994). Pla especial de protecció del centre històric i 

dels elements d'interès del terme municipal de Centelles. Centelles. 
 RESOLUCIÓ ARP/1498/2015, de 30 de juny, per la qual es fan públics els 

acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al 
primer semestre de l'any 2015, d'aprovació de plans tècnics de gestió i millora 
forestal, de plans simples de gestió forestal i de la seva publicació.  
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 Les finques de L’Ollich i de El Cerdà es troben adscrites a l’Associació 
Catalana Promotora de la Certificació Forestal i disposen de la certificació de 
gestió forestal sostenible PTFC (en data de 8/8/12 i 31/3/14, respectivament) 

 Projecte Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures de la 
província de Barcelona (SITxell). Sistema d'Informació Territorial Municipal 
(SITMUN). 

 Imatges aèries de l'Institut Cartogràfic i Geològic de catalunya (ICGC). 
 Diputació de Barcelona (2010). Mapa de Patrimoni Natural de Centelles.  
 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Mapes de 

cobertes de vegetació (Edició 2009). 
 Pladevall, A. (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació 

Enciclopèdia Catalana.  
 Pladevall, A. (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de 

Vic. 
 Roma, F. (2013). Patrimoni Existencial de El Brull, Centelles, Collsuspina, 

Hostalets de Balenyà i Seva. Editorial Bubok Publishing 
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  11..22..::  MMiilllloorraarr  ll''eessttaatt  ddeell  rriiuu  ccoonnggoosstt  

11..22..11..  RReessttaauurraacciióó  ddee  llaa  lllleerraa  ii  eennttoorrnnss  ddeell  rriiuu  CCoonnggoosstt..  

OObbjjeeccttiiuu  

Millorar l'estat del riu Congost, de la llera i dels ecosistemes associats.  

Valoració:  Assolit Grau II 
 
Justificació: 

- S’han desenvolupat un seguit d'actuacions dutes a terme entre 2007 i 2012 en 
les que s’ha constatat una millora significativa de l'estat ecològic del bosc de 
ribera i una recuperació de l’espai per a ús social i recreatiu.  

- Tenint en conte la fragilitat dels ecosistemes fluvials i la previsió del Pla de 
gestió de districte de conca fluvial de Catalunya per al tram del riu Congost de 
Centelles, s'hauria de continuar amb les actuacions per millorar l'estat ecològic 
del riu congost.  

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Estat ecològic dels rius: l'objectiu d'aquest indicador és avaluar l’estat ecològic del riu 
Congost a partir del càlcul integrat de l’índex biològic de qualitat de l’aigua (FBILL) i 
l’índex de qualitat ecològica del bosc de ribera (QBR). 
Resultats comparatius: 

2002: Estat ecològic del riu Congost: Pèssim 
2012: Estat ecològic del riu Congost: Mediocre  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Les aigües del riu Congost estan molt contaminades i amb un grau elevat de 

toxicitat principalment per la gran industrialització al llarg de tota la seva conca. 
També es troben molt eutrofitzades i són especialment salines a conseqüència 
de les activitats antròpiques.  

 El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs (actualment Consorci 
besòs Tordera) ha elaborat una sèrie de plans  i de projectes respecte la conca 
del Besòs. Aquests estudis són els següents:  
- Pla Director dels espais fluvials. 
- Projecte bàsic de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del Besòs.  
- Projecte bàsic de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del Mogent.  
- Projecte bàsic de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del Tenes. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 Projecte de millora ambiental i de l'ús social de l'entorn fluvial del riu Congost 

al seu pas pel municipi de Centelles (2008-2012): es va aconseguir 
transformar l'estat ecològic i la percepció social de l'entorn fluvial del riu 
Congost.  

 La qualitat de les aigües el riu Congost, segons l'informe de l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA) 2007-2012, a Centelles està classificada com a dolenta. 
L’estat Ecològic és mediocre. La qualitat biològica és bona però la 
fisicoquímica dolenta.  
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 El Consorci Besòs Tordera ha elaborat una sèrie plans  i de projectes respecte 
la conca del Besòs : 
- Pla director dels espais fluvials de la Conca del riu Besòs. 
- Projecte bàsic de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu 

Congost. 
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  11..33..  PPrrootteecccciióó  ii  rraacciioonnaalliittzzaacciióó::  

11..33..11..  EEssttuuddii  hhiiddrrooggeeoollòòggiicc  ddeell  tteerrrriittoorrii::  MMaappaa  ddee  vvuullnneerraabbiilliittaatt..  

OObbjjeeccttiiuu  

Conèixer la dinàmica, el grau d'afectació i la vulnerabilitat que tenen els aqüífers del 

terme municipal de Centelles.  

Valoració:  No assolit 
 
Justificació: 

- No s'han detectat actuacions municipals significatives cap a la consecució de 
l'acció. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Evolució de la Qualitat de l'Aigua dels Aqüífers: L'objectiu d'aquest indicador és 
avaluar la qualitat de l'aigua dels aqüífers del municipi mitjançant analítiques de nitrats 
i conductivitat de les aigües subterrànies. 
Resultats comparatius: 
En el període 2002-2016 s’han detectat dos tipus de contaminant que sobrepassen els 
nivells màxims fixats per la normativa: nitrats i Tricloroetilè + Tertracloroetilè. 

Concentració de nitrats en l'aigua dels aqüifers principals (any 2002) 
 Mines Vinyoles: 3,7 mg/l 
 Pou de Can Buenos: 51,2 mg/l 
 Pou de Castellar Nou: 92,6 mg/l 
 Mines Gorg Negre: 64,2 mg/l 

Concentració de nitrats en l'aigua dels aqüifers principals (any 2016) 
 Pou de Can Buenos: 72,3 mg/l (any 2016) 
 Pou de Castellar Nou: 98,6 mg/l (any 2011) 
 Pou de Castellar Nou 2: 101 mg/l (any 2011) 
 Mines de Gorg Negre: 64,2 mg/l (any 2002) 
 Mines de Vinyoles: 3.7 mg/l (any 2002) 
 Pou de Sant Antoni: 39,3 mg/l (any 2005) 

Concentració de Tricloroetilè + Tertracloroetilè (2016) 
 Pou de Can Buenos: 34,7 (µg/l) 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Majoritàriament l’aigua utilitzada en l’abastament del municipi prové dels 

aqüífers del territori.  
 Les analítiques realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) mostren 

que les aigües subterrànies del territori estan afectades per la presencia de 
nitrats, presumiblement d’origen ramader. El municipi no està catalogat com a 
zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries pel 
Decret 283/1998 de 21 d’octubre. 

 La major part dels pous presenten valors de concentració de nitrats per sobre 
dels 50 mg/l, considerats valors màxim fixat en els criteris sanitaris per a aigua 
de consum humà.  
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 Existeix un estudi hidrogeològic previ d’abast limitat que pot servir com a base 
per a la realització de l’estudi. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 El 2015 els nivells d'autosuficiència al municipi eren del 36,27%. 
 El municipi de Centelles és excedentari en producció de nitrogen procedent de 

dejeccions ramaderes. 
 Les analítiques realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i per 

SOREA mostren que les aigües subterrànies del territori estan afectades per la 
presencia de nitrats, presumiblement d’origen ramader. El municipi no està 
catalogat com a zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents de 
fonts agràries pel Decret 283/1998 de 21 d’octubre.  

 L'Agència Catalana de l'Aigua disposa a la seva web de l’aplicació Global 
Aquifer Control, un servei d'informació sobre l'estat dels aqüífers a Catalunya.  
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11..33..22..  DDeelliimmiittaacciióó  ii  pprrootteecccciióó  ddee  lleess  ààrreeeess  ddee  rreeccààrrrreeggaa  ddeellss  
aaqqüüííffeerrss..  

OObbjjeeccttiiuu  

Protegir la zona de recàrrega dels aqüífers del municipi davant d'una possible 

contaminació.  

Valoració:  No assolit 
 
Justificació: 

• Per dur a terme aquesta acció es necessita disposar de l’estudi hidrogeològic 
de l’acció anterior. 

• No s'han detectat actuacions municipals significatives cap a la consecució de 
l'acció. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Protecció d'Espais d'Interès Natural. Gestió forestal: l'objectiu d'aquest indicador és 
avaluar la superfície forestal amb plans tècnics de gestió i millora forestal en relació l 
superfície forestal total. 

 
Resultats comparatius: 

2002:  

2016:  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Majoritàriament l'aigua utilitzada en l'abastament del municipi prové dels 

aqüífers del territori. 
 Les mines Vinyoles s’han explotat per a l’abastament de Centelles des d’antic 

per la seva bona qualitat d’aigua. Aquesta qualitat es manté perquè els punts 
de recarrega de l’aqüífer es troben per sobre de les zones tradicionalment 
conreades i adobades amb purins. La zona de recarrega de l’aqüífer del Pou 
Nou de Castellar i la del Pou de Can Buenos podria estar desprotegida de 
l’activitat humana. Els afloraments de calcàries i gressos que es troben entre 
les lutites provoquen fissures al terreny per on es poden infiltrar aigües 
contaminades. L’aqüífer al· luvial que segueix el curs del Riu Congost i la Riera 
de Vall-llosera, al tractar-se d’una zona altament fissurada i amb materials més 
permeables presenten una pèssima qualitat de l’aigua dels aqüífers que 
compromet fins i tot la utilitat de l’aigua per a ús industrial. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 El 2015 els nivells d'autosuficiència al municipi eren del 36,27%. 
 El municipi de Centelles és excedentari en producció de nitrogen procedent de 

dejeccions ramaderes. 
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11..33..33..  SSeennyyaalliittzzaacciióó  ddee  llaa  qquuaalliittaatt  ddee  ll''aaiigguuaa  eenn  ttootteess  lleess  ffoonnttss  
ddeell  mmuunniicciippii..  

OObbjjeeccttiiuu  

Evitar problemes de salut pública i millorar l'ús de les fonts de Centelles incorporant 

cartells de senyalització de la qualitat de l'aigua. 

Valoració:  Assolit – Grau I 
 
Justificació: 

- Les fonts del municipi estant sota un programa de seguiment de la qualitat 
química i biològica de l’aigua. 

- Estant correctament senyalitzades segons la seva potabilitat. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Senyalització de la qualitat instal· lats a les fonts naturals del municipi en llocs 
clarament visibles.. 
Resultats comparatius: 
A data del document les fonts disposen de la senyalització corresponent. 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Segons el mapa de localització de les fonts del municipi moltes d’elles es 

situen a la part més baixa de l’aflorament dels materials que constitueixen 
l’aqüífer (al llarg de la Riera Blanca), que és una zona força contaminada.  

 Tant sols es disposa de dues analítiques proporcionades per l’Agència 
Catalana de l’Aigua que corresponen a la Font del Rossell i a la Font de la 
Rovira. En tots dos casos l’aigua resulta No Potable al detectar-se 
concentracions de nitrats de 70,9 i 158,6 mg/l respectivament. L’estat de 
l’aqüífer superficial d’on s’obté l’aigua fa preveure que la majoria de les fonts 
naturals del municipi estiguin en un estat similar de contaminació.  

 Algunes les fonts visitades en el desenvolupament del treball de camp 
disposen de rètols advertint de la no potabilitat de l’aigua o de la manca de 
garanties sanitàries 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 La majoria de fonts naturals del municipi visitades en el desenvolupament del 

treball de camp disposa de rètols advertint de la no potabilitat de l’aigua o de la 
manca de garanties sanitàries. 

 Es disposa d’analítiques proporcionades pel Grup de Defensa del TER l'any 
2016 que corresponen a la Font Grossa, la Font Calenta i la Font de la Sauva 
Negra. En tots dos primers casos l’aigua resulta No apte per a consum humà 
al detectar-se concentracions de nitrats de 93,5 i 116,1 mg/l respectivament. 
La Font de la Sauva Negra en canvi mostra uns nivells de nitrats realment 
baixos. L’estat de l’aqüífer superficial d’on s’obté l’aigua fa preveure que la 
majoria de les fonts municipals estiguin en un estat similar de contaminació.  

 L'Agència Catalana de l'Aigua ha realitzat un Decàleg de Bones Pràctiques per 
a la Recuperació de Fonts Naturals a Catalunya, el qual pot ser utilitzat com a 
guia per a recuperar fonts naturals de municipi. 
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11..33..44..  IInncclloouurree  eell  mmuunniicciippii  ccoomm  aa  zzoonnaa  vvuullnneerraabbllee  ppeerr  
ccoonnttaammiinnaacciióó  ddee  nniittrraattss  pprroocceeddeennttss  ddee  ffoonnttss  aaggrrààrriieess..  

OObbjjeeccttiiuu  

Aconseguir que les problemàtiques del municipi de Centelles que tinguin relació amb 

la gestió i la qualitat de l'aigua de consum tinguin davant l'Agència Catalana de l'Aigua 

(ACA) característiques de prioritat i emergència. 

Valoració:  No assolit 
 
Justificació: 

- No s'han detectat actuacions municipals significatives cap a la consecució de 
l'acció. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Que Centelles sigui inclòs com a municipi vulnerable per contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries. 
Resultats comparatius: 
A data del document, Centelles no està catalogat com a zona vulnerable per 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 El municipi no està catalogat com a zona vulnerable per contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries pel Decret 283/1998 de 21 d’octubre, si bé 
les analítiques realitzades per l’ACA mostren que les aigües subterrànies del 
territori estan afectades per la presència de nitrats presumiblement d’origen 
agrari. 

 La major part dels pous presenten valors de concentració de nitrats per sobre 
dels 50 mg/l, considerats valors màxim fixat en els criteris sanitaris per a aigua 
de consum humà.  

 L’ACA cataloga com a zona vulnerable aquells territoris on el risc de 
contaminació dels aqüífers sigui elevat i que aquests aqüífers siguin fonts de 
proveïment d’aigua per a la població i empreses. En el cas de Centelles tots 
dos supòsits es compleixen. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 Una part de l’aigua utilitzada en l’abastament del municipi prové dels aqüífers 

del territori. Malgrat siguin formacions impermeables, presenten fissures per 
les quals es pot infiltrar l’aigua i arribar a contaminar-se. Aquest fet, està 
estretament lligat amb la qualitat de les aigües del municipi, tot i que no està 
catalogat com a zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents de 
fonts agràries, les analítiques realitzades per l’ACA mostren que les aigües 
subterrànies del territori estan afectades per la presència de nitrats 
presumiblement d’origen agrari.  

 El municipi de Centelles és excedentari en producció de nitrogen procedent de 
dejeccions ramaderes. 
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11..33..55..  EEllaabboorraacciióó  dd''uunn  mmaappaa  ddee  ppoouuss  pprriivvaattss  ii  ddeell  sseeuu  eessttaatt  ddee  
lleeggaalliittzzaacciióó..  

OObbjjeeccttiiuu  

Conèixer el nombre de pous existents, el seu estat de legalització, la seva ubicació i 

característiques i la quantitat d'aigua que s'extreu cada any. 

Valoració:  Assolit parcialment Grau II 
 
Justificació: 

- L'Agència Catalana de l'Aigua disposa a la seva web d'un mapa interactiu de 
registre d'aigües on es mostren diferents pous i el seu titular.  

- Aquesta acció requeriria fer-la al mateix temps o un cop elaborat l'estudi 
hidrogeològic. 

- No s'han detectat actuacions municipals significatives per tal de disposar d’un 
inventari municipal. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Que s’elabori el mapa i l'inventari de pous privats i es determini el seu estat de 
legalització i usos.  
Resultats comparatius: 
A data del document, no s’ha elaborat un inventari municipal de pous privats però es 
disposa de la informació del registre d’aigües de l'Agència Catalana de l'Aigua. El 
consum de les industries de pous privats que supera els 1.000 metres cúbics anuals 
es pot conèixer ja que estan obligades a presentar la Declaració de l'Ús i la 
Contaminació de l'Aigua (DUCA). Mitjançant aquesta declaració es pot conèixer els 
pous privats que subministren aigua a indústries, en siguin o no propietàries 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Part de la indústria i en poca mesura els agricultors de Centelles extreuen 

l’aigua que necessiten principalment de pous propis.  
 El cens de pous a Catalunya de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és molt 

deficient: hi ha pous que es troben en desús, alguns no estan legalitzats i altres 
no tenen controladors de cabals per determinar els seus consums. Si bé poc a 
poc el cens es va actualitzant, les seves dades resulten molt poc aclaridores. 

Especificacions, nova informació on trobar-la: 
 L'Agència Catalana de l'Aigua disposa a la seva web d'un mapa interactiu de 

registre d'aigües on es mostren diferents pous i el seu titular. 
 Les indústries amb un consum superior als 1.000 metres cúbics anuals 

procedent de pous privats han de presentar la Declaració de l'Ús i la 
Contaminació de l'Aigua (DUCA). 

 L'Ajuntament de Centelles disposa dels consums dels pous dels quals n’és 
titular per a usos industrials i pot sol· licitar les dades de consums industrials 
superiors als 1.000 metres cúbics anuals a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 Es té constància de l'existència de pous no controlats al municipi. L’extracció 
d’aigua d’aquest pous és però inferior als 1.000 metres cúbics anuals. 
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LLÍÍNNIIAA  EESSTTRRAATTÈÈGGIICCAA  22..  CCAAPP  AA  UUNN  MMEEDDII  UURRBBÀÀ  DDEE  
QQUUAALLIITTAATT  
PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  22..11..::  IImmppllaannttaacciióó  uurrbbaannaa  ddee  CCeenntteelllleess  

22..11..11..  NNoorrmmeess  ccoommpplleemmeennttààrriieess  ppeerr  aallss  PPllaannss  PPaarrcciiaallss..  

OObbjjeeccttiiuu  

Mesura transitòria de l'entrada en vigor del PGO, per evitar que l'edificació imminent 

reprodueixi les errades detectades en la normativa vigent, i aconseguir de les obres 

d'urbanització: 

• reduir costos de manteniment 

• fomentar la mobilitat de vianants i bicicletes  

• millorar la permeabilitat dels sòls a pavimentar 

• instal·lar una xarxa separativa de clavegueram 

Valoració:  Assolit parcialment Grau II 
 
Justificació: 

- En el període 2004-2016 s'han aprovat dos plans parcials. Un d'ells amb 
edificacions consolidades i l'altre sobre terrenys no edificats. En el 
desenvolupament dels dos plans s’han seguit les indicacions i normatives 
urbanístiques vigents les quals contemplen algunes de les mesures 
proposades.  
• S'ha construït xarxa de recollida d’aigües separativa. 
• Enllumenat de tipus sostenible.  
• S’ha plantat arbrat viari que absorbeixin soroll i la contaminació, de baix 

manteniment.  
- Resta pendent el desenvolupament d’altres plans parcials per a l’assoliment 

complert dels objectius. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Desenvolupar les normes complementàries. 
Resultats comparatius: 
A data del document, s’han elaborat dos plans parcials 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Han estat realitzades diverses modificacions puntuals del planejament vigent, 

que en aquests moments dificulten la comprensió eficaç del Pla General i la 
seva correcta aplicació, donant peu a errades i interpretacions errònies, i han 
alterat la seva lògica de conjunt. Alhora, el pas del temps ha fet que els 
objectius fixats en la seva redacció original hagin quedat desfasats. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 El DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei d'urbanisme, introdueix el concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible i determina mesures de planificació territorial sostenible. 
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 Es va executar, l’any 2009, el Pla Parcial del Sector XII (zona de la piscina 
coberta) i l’any 2008 el Pla Parcial del Sector XV (Sant Pau). 

 S’han substituït les lluminàries de tot el poble per altres més eficients. 
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22..11..22..  RReevviissiióó  ddee  llaa  uurrbbaanniittzzaacciióó  ddeellss  ppoollííggoonnss  iinndduussttrriiaallss  ddee  
CCeenntteelllleess..  

OObbjjeeccttiiuu  

Millorar l'impacte paisatgístic i ambiental i l'eficiència de la urbanització dels polígons, 

quant a despesa energètica i d'aigua i quant a emissió de residus i permeabilitat. 

Valoració:  Assolit parcialment Grau I 
 
Justificació: 

- S'han arbrat carrers i s’han deixat zones verdes als polígons. 
- S'ha mantingut un paviment convencional. 
- S'han pres mesures d'estalvi energètic i d'aigua des de l'Ajuntament com el 

canvi de lluminàries per altres de més eficient, la reducció de l'horari d'encesa i 
tancament de boques de reg. 

- En els sectors de nova construcció s'ha introduït la separació de xarxes de 
recollida d’aigües. 

- En els sectors ja construïts es manté la xarxa convencional, sense separació de 
xarxes en la major part de la seva extensió. 

- S’han retirat els contenidors en àrea d’aportació i s'ha millorat el control i 
recollida de residus industrials. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Que es realitzin les mesures esmentades als Polígons Industrials de Centelles. 
Resultats comparatius: 
A data del document, s’han dut a terme diverses actuacions municipals encaminades a 
la consecució de l’acció. 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Plans Parcials dels polígons industrials de Centelles inclosos al Pla General 

d'Ordenació Municipal. 
Especificacions, nova informació i on trobar-la: 

 El DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, introdueix el concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible i determina mesures de planificació territorial sostenible. 

 Clàusules tècniques específiques sobre la recollida selectiva de residus als 
polígons industrials de la licitació del Servei de neteja viària, recollida i transport 
de residus domèstics i gestió de la deixalleria. 
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22..11..33..  UUrrbbaanniissmmee  ssoosstteenniibbllee::  

OObbjjeeccttiiuu  

Millorar la urbanització en el sòl urbà, quant a accessibilitat, mobilitat, estalvi de 

recursos energètics i aigua, eliminació de materials contaminants o que requereixen 

molta energia per la seva fabricació. 

Valoració:  Assolit parcialment Grau I 
 
Justificació: 

- No s’ha elaborat un Pla Director d’Urbanisme Sostenible en el sòl urbà 
consolidat on es contempli la millora en els carrers, espais públics urbans i 
barris, sota criteris de sostenibilitat. S’han dut a terme però actuacions que 
estarien integrades en un pla d’aquestes característiques: 
 Ampliació dels espais d’aparcament segons el pla de mobilitat i del centre 

històric. Executat. 
 Reurbanització de les zones de vianants i dels espais d’aparcament. 

Executat. 
 Eliminació de barreres arquitectòniques en voreres i creació d’itineraris per 

a persones amb mobilitat reduïda. Executat. 
 Reconversió de la xarxa de reg de jardins per minimitzar el consum. 

Executat. 
 Substitució progressiva de les espècies vegetals grans consumidores 

d’aigua (gespa, etc.). Executat. 
 Introducció progressiva de xarxa separativa de clavegueram, amb 

recuperació d’aigües grises per reg de l’arbrat o dels jardins urbans. 
Executat parcialment.  

 Substitució progressiva de les canonades de plom i PVC per polietilé o 
similar. Executat parcialment. 

 Ampliació dels escocells de l’arbrat urbà fins 1,5m. Executat parcialment.  
 Incorporació de paviments permeables on sigui possible. No executat. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Redactar el Pla Director d'Urbanisme sostenible en sòl urbà consolidat.  
Resultats comparatius: 
A data del document, no s’ha redactat el Pla Director d'Urbanisme sostenible en sòl 
urbà consolidat. 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Plans Parcials dels polígons industrials de Centelles inclosos al Pla General 

d'Ordenació Municipal. 
Especificacions, nova informació i on trobar-la: 

 El DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, introdueix el concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible i determina mesures de planificació territorial sostenible. 
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 El juliol de l’any 2009 l’ajuntament de Centelles va rebre la subvenció del Pla 
de Barris. En la seva execució es tenien en compte criteris de sostenibilitat 
urbanístics. El Pla no s’ha executat en la seva totalitat per dificultats 
pressupostàries. Informació disponible a la web municipal. 



32 

22..11..44..  IInniiccii  ddee  rreevviissiióó  ddeell  PPllaa  GGeenneerraall  dd''OOrrddeennaacciióó  MMuunniicciippaall  ddee  
CCeenntteelllleess::  

OObbjjeeccttiiuu  

Actualitzar el Pla vigent de 1983 d'acord amb la nova legislació i les necessitats de 

Centelles d'avui dia.  

Valoració:  No assolit 
 
Justificació: 

- No s’ha actualitzat el PGO, tot i que s'han estat fent els treballs tècnics previs 
d'unificació dels plans vigents. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Intensitat d'urbanització de l'economia local: l'objectiu d'aquest indicador és estimar la 
intensitat d'ocupació urbana del sòl a partir de la relació entre la taxa anual d'ocupació 
urbana i el Producte Interior Brut municipal (PIB municipal). 

 
Resultats comparatius: 

2002: no hi ha dades 

2016:  
Estructura urbana: Ocupació urbana del Sòl: L'objectiu de l'indicador és avaluar el 
potencial d'ocupació urbana del sòl, determinant la superfície urbana ocupada o en 
previsió de ser ocupada en relació amb la superfície total del municipi. L'indicador és 
sensible a les dimensions i a les característiques topogràfiques del municipi, aspectes 
que cal tenir en compte a l'hora d'interpretar el seu valor. 

 
Resultats comparatius: 

2003:  

2016:  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Han estat realitzades diverses modificacions puntuals del planejament vigent, 

que en aquests moments dificulten la comprensió eficaç del Pla General i la 
seva correcta aplicació, donant peu a errades i interpretacions errònies, i han 
alterat la seva lògica de conjunt. Alhora, el pas del temps ha fet que els 
objectius fixats en la seva redacció original hagin quedat desfasats. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
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 El DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, introdueix el concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible i determina mesures de planificació territorial sostenible. 

 Es va executar, l’any 2009, el Pla Parcial del Sector XII (zona de la piscina 
coberta) i l’any 2008 el Pla Parcial del Sector XV (Sant Pau). 

 El juliol de l’any 2009 l’ajuntament de Centelles va rebre la subvenció del Pla 
de Barris. En la seva execució es tenien en compte criteris de sostenibilitat 
urbanístics. El Pla no s’ha executat en la seva totalitat per dificultats 
pressupostàries. Informació disponible a la web municipal. 
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22..11..55..  RReevviissiióó  ddeell  PPllaa  EEssppeecciiaall  ddee  PPrrootteecccciióó  ddeell  CCeennttrree  HHiissttòòrriicc..  

OObbjjeeccttiiuu  

Revisar la normativa en allò que hagi produït resultats indesitjats en el passat. Proposa 

les següents actuacions: 

• Protegir edificis i conjunts no inclosos en el Catàleg. 

• Definir mesures efectives d’incentivació a la protecció privada 

• Proposar zones de vianants, espais d’aparcament i millores de circulació 

Valoració:  Assolit parcialment – Grau I 
 
Justificació: 

- L'any 2010 es va redactar la memòria de Patrimoni Cultural de Centelles i el 
conseqüent mapa. Aquest document recull i complementa el patrimoni 
contemplat al Pla especial però sense dotar-lo de protecció legal. Es considera 
aquest treball com el pas previ a la revisió del Pla especial. 

- L'any 2008 es va Catalogar el Mas El Cerdà com a Bé Cultural d'Interès Local. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Estructura Urbana: Carrers de Prioritat per als Vianants: l'objectiu d'aquest indicador 
és avaluar la superfície dels vials urbans amb mesures de moderació de la circulació 
respecte a la superfície total de la xarxa viària urbana. 

 
Resultats comparatius: 

 

2002:  

2016:  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Centelles disposa d’un Pla Especial de Protecció del Centre històric i dels 

Elements d'Interès del Terme Municipal elaborat l'any 1995. 
 El Pla General d'Ordenació Municipal (PGO) vigent data de l'any 1983.  

Especificacions, nova informació i on trobar-la:  
 Termenejament del domini públic-hidràulic: Llibret Festa Major d'Estiu de 

l'Ajuntament de Centelles 2004. 
 Revisió del Termenejament del municipi: Llibret Festa Major d'Estiu de 

l'Ajuntament de Centelles 2004. 
 Estudi de pous i hidrogeològic: Llibret Festa Major d'Estiu de l'Ajuntament de 

Centelles 1997 i 1998.  
 Catàleg de Masos i patrimoni arquitectònic: Llibret Festa Major d'Estiu de 

l'Ajuntament de Centelles de 2001 i 2012; Imatges aèries 1955 de l'Arxiu de 
l'Ajuntament de Centelles; Llibret Centelles Notícies Històriques; Recorregut 
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Geogràfico-Natural pels voltants de Centelles; Imatges aèries de l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

 Catàleg de Camins: Llibret Festa Major de l'Ajuntament de Centelles 2004 i 
2008, Recorregut Geogràfico-Natural pels Voltants de Centelles; Fotos aèries 
1955 Arxiu de l'Ajuntament de Centelles; Imatges aèries de l'Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya (ICGC). 

 Fonts de Centelles: Mapa digital de fonts de Centelles de l'Ajuntament de 
Centelles de 2016, Mapa de fonts de 1996 de l'Ajuntament de Centelles, Mapa 
del Patrimoni Cultural de Centelles 2010, Llibret de Festa Major de 
l'Ajuntament de Centelles 1997 i 1998, Recorregut Geogràfico-Natural pels 
voltants de Centelles. 

 Estudi de pous i hidrogeològic: Pàgina web de l'Agència Catalana del'Aigua 
(ACA). 

 Diputació de Barcelona (2010). Mapa de Patrimoni Cultural de Centelles. 
 Pladevall, A. (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació 

Enciclopèdia Catalana.  
 Pladevall, A. (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de 

Vic. 
 Roma, F. (2013). Patrimoni Existencial de El Brull, Centelles, Collsuspina, 

Hostalets de Balenyà i Seva. Editorial Bubok Publishing 
 Observatori del Paisatge (2016). Catàleg de paisatge de les Comarques 

Centrals. 
 Departament de Territori i Sostenibilitat (2008). Pla territorial parcial de les 

Comarques Centrals. 
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  22..22::  MMeessuurreess  ddee  ssoosstteenniibbiilliittaatt  eenn  
ll''eeddiiffiiccaacciióó::  

22..22..11..  DDeeppeennddèènncciieess  mmuunniicciippaallss  ssoosstteenniibblleess  

OObbjjeeccttiiuu  

Els principals objectius d’aquesta acció són: 

• Donar exemple d’edificació sostenible en els edificis municipals. 

• Reduir el consum d’aigua i energia  

• Reduir l’emissió de residus de la construcció 

Valoració:  Assolit – Grau II 
 
Justificació: 

- S’han dut a terme actuacions per reduir el consum d'aigua i energia en els 
edificis municipals i per reduir la generació de residus de la construcció. De 
manera general, es dona exemple d'edificació sostenible en els edificis 
municipals.  

- Els nivells de reducció de recursos energètics i hídrics i de minimització de 
residus de la construcció es poden millorar. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Que es desenvolupin actuacions de millora de la sostenibilitat de les dependències 
municipals. 
Resultats comparatius: 

2016: S’han dut a terme les actuacions previstes 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
o Actualment a Centelles existeix un sistema d'escalfament per col· lectors 

solars a la piscina municipal. 
Especificacions, nova informació i on trobar-la: 

 L’ajuntament de Centelles es va adherir el 29 d’octubre del 2009 al Pacte 

d'Alcaldes i Alcaldesses (Covenant of Mayors). Com a conseqüència de 
l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, es va elaborar el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible on es contemplaven 86 accions, el major pes de les quals 
requeia sobre els equipaments municipals i els serveis. 

 L’any 2015 es va elaborar un informe de seguiment de compliment del PAES 
on es constatava una reducció de les emissions de CO2 per habitant del 21%. 
Aquestes dades indiquen que el desenvolupament del PAES segueix els 
objectius previstos. 

 En l’atorgament de les llicències municipals d’obres s’exigeix el pla de gestió 
de residus i el certificat del correcte tractament dels residus, segons el model 
de gestió establert per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 El REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, incorpora exigències bàsiques d’estalvi 
d’energia i de protecció acústica de les edificacions. 
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22..22..22..  OOrrddeennaannççaa  mmuunniicciippaall  dd''eeddiiffiiccaacciióó  ssoosstteenniibbllee::  

OObbjjeeccttiiuu  

Els principals objectius d'aquesta acció són la reducció del consum energètic al 60% 

en els propers 10 anys i al 40% en 20 i la reducció dels residus de material de 

construcció al 60% en els propers 10 anys. 

Valoració:  Assolit parcialment – Grau II 
 
Justificació: 

- No s’ha aprovat una ordenança municipal d’edificació sostenible.  
- Molts aspectes mediambientals en l’edificació són d'obligat compliment pel 

Codi Tècnic de l’Edificació i els ajuntaments poden vetllar pel seu estricte 
compliment. 

- Si es pretén un nivell d'ecoeficiència i sostenibilitat per sobre dels estàndards 
fixats pel CTE, els ajuntaments poden exigir-ho mitjançant la seva incorporació 
en ordenances o normatives d'edificació municipal que puguin afectar tant a 
obra nova com a processos rehabilitadors o poden fomentar-ho mitjançant 
incentius econòmics o premis locals a la "innovació". 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Que es redacti i s’aprovi l’ordenança municipal. 
Resultats comparatius: 

2016: No s’ha redactat l’ordenança 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 La Llei catalana 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, es pronuncia clarament a 

favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la 
utilització racional del territori, per a compatibilitzar el creixement i el 
dinamisme econòmics necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi 
ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

 La Llei d’àmbit estatal 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenación de la 
Edificación, també contempla l’aplicació de mesures d’equilibri ambiental en 
l’edificació. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 El DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 

ambientals i d'ecoeficiència en els edificis té per objecte incorporar paràmetres 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 El REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, incorpora exigències bàsiques d’estalvi 
d’energia i de protecció acústica de les edificacions.  

 El DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge contempla 
criteris de sostenibilitat en la rehabilitació dels habitatges. 

 La LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica estableix mesures 
de protecció per a col· lectius vulnerables. 
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  22..33..::  ÚÚss  eeffiicciieenntt  ddeellss  rreeccuurrssooss  ii  mmiilllloorraa  eenn  
llaa  ggeessttiióó  ddee  rreessiidduuss  

22..33..11..  IInnccoorrppoorraacciióó  ddee  ll’’EEnneerrggiiaa  SSoollaarr  eenn  eeddiiffiicciiss  eexxiisstteennttss  

OObbjjeeccttiiuu  

Fomentar l'ús d'energies renovables entre tota la població. 

Valoració:  Assolit parcialment – Grau I 
 
Justificació: 

- S’han instal·lat plaques fotovoltàiques a la teulada de l’edifici i a la teulada de 
la pista de l’escola pública Ildefons Cerda. 

- A nivell particular, hi ha una granja que ha instal· lat plaques fotovoltàiques. 
- El REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, estableix les exigències d’incorporació 
d’energies renovables als edificis de nova construcció.  

- El REAL DECRETO 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, va significar la supressió a les ajudes per la 
generación d’energies renovables, per la qual cosa, va dificultar la consecución 
de l’acció. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Producció local d'energies renovables: l'objectiu principal d'aquest indicador és 
mesurar el nivell d'autoabastament local amb fonts energètiques renovables i 
sostenibles.  

 
Resultats comparatius: 

2002:   

2013:   

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 En el municipi de Centelles s’ha posat en marxa un sistema d’escalfament per 

col·lectors solars a la piscina municipal. A nivell particular, les enquestes 
realitzades no han detectat cap instal· lació que aprofiti aquesta energia 
alternativa. 

 A la cimera de Johannesburg (celebrada durant l’any 2002) la Unió Europea es 
va marcar l’objectiu d’arribar a que l’aportació al conjunt d’energia total per part 
de les energies renovables sigui d’un 12% abans del 2010. 

 Centelles com a municipi mediterrani, disposa d’una elevada taxa de radiació 
solar. Aquesta energia procedent del Sol pot ésser aprofitada mitjançant 
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captadors solars tèrmics i fotovoltàics per la producció d’aigua calenta sanitària 
i energia elèctrica. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 La Unió Europea va aprovar l'any 2009 el Paquet de mesures sobre el clima i 

l'energia d’aplicació fins el 2020, on s’estableix que les energies renovables 
hauran de representar el 20% del mix energètic consumit en el conjunt de la 
UE per l'any 2020. 

 La Unió Europea està preparant pel 2030 un nou paquet de mesures per 
aconseguir que les renovables representin el 27% del mix energètic per l'any 
2030. 

 L'objectiu de la UE és aconseguir una reducció pràcticament total de les 
emissions de CO2. Pel 2030 haurà de ser del 40% respecte l'any 1990, pel 
2040 del 60% i pel 2050 del 80%. 

 L’ajuntament de Centelles es va adherir el 29 d’octubre del 2009 al Pacte 
d'Alcaldes i Alcaldesses (Covenant of Mayors). Com a conseqüència de 
l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, es va elaborar el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible on es contemplaven 86 accions, el major pes de les quals 
requeia sobre els equipaments municipals i els serveis. 

 L’any 2015 es va elaborar un informe de seguiment de compliment del PAES 
on es constatava una reducció de les emissions de CO2 per habitant del 21%. 
Aquestes dades indiquen que el desenvolupament del PAES segueix els 
objectius previstos. 

 DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
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22..33..22..  MMiilllloorraa  eenn  ll''eeffiicciièènncciiaa  eenneerrggèèttiiccaa  ddee  ll''eennlllluummeennaatt  ppúúbblliicc  

OObbjjeeccttiiuu  

Racionalitzar el consum energètic de l'enllumenat públic de Centelles, fent compatibles 

les següents directrius: estalvi energètic, estalvi econòmic, millora en la gestió, millora 

en el servei i compliment de la normativa vigent de contaminació lumínica. 

Valoració:  Assolit – Grau I 
 
Justificació: 

- S'ha substituït les lluminàries de vapor de mercuri per vapor de sodi de tot 
l'enllumenat públic.  

- Actualment s’ha iniciat el canvi a tecnologia led: 
- Substitució de fluorescents per tubs de led a l’edifici de l’Ajuntament de 

Centelles (10% executat). 
- Substitució d’halògenes per equips de led a l’edifici de l’Ajuntament de 

Centelles (25% executat). 
- Substitució d’halògenes per equips de led a l’edifici del Casal Francesc Macià 

(50% executat). 
- Reducció de la intensitat lumínica en aquells carrers on sigui possible 

mitjançant la regulació de flux lumínic. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Consum energètic de l'enllumenat municipal: Aquest indicador avalua l’eficiència 
energètica en la gestió municipal, en aquest cas, de l’enllumenat públic. 

  
Resultats comparatius: 

2002:  

2015:  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 Al municipi un 40 % de l’enllumenat públic està format per làmpades de sodi. 
 L’enllumenat públic a Centelles suposa el 80 % de la despesa elèctrica dels 

serveis municipals. Cal tenir en compte que aquest percentatge pot disminuir 
duent accions que augmentin l’eficiència energètica del sistema d’enllumenat 
públic. 

 L’empresa proveïdora d’electricitat del municipi (Electradistribució Centelles, 
SL) és propietat de l’Ajuntament, això facilita el control del seu consum 
energètic així com el de les diferents dependències municipals. 

 Existeixen molt poques instal· lacions de plaques solars per aprofitar l’energia 
solar com a sistema de calefacció. 

 El consum de gas natural a les dependències públiques municipals és 
pràcticament igual que el de l’electricitat. El consum de gas natural es dóna 
bàsicament a les piscines municipals. 

Energia consumida per habitant i any 
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Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 L’ajuntament de Centelles es va adherir el 29 d’octubre del 2009 al Pacte 

d'Alcaldes i Alcaldesses (Covenant of Mayors). Com a conseqüència de 
l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, es va elaborar el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible on es contemplaven 86 accions, el major pes de les quals 
requeia sobre els equipaments municipals i els serveis. 

 L’any 2015 es va elaborar un informe de seguiment de compliment del PAES 
on es constatava una reducció de les emissions de CO2 per habitant del 21%. 
Aquestes dades indiquen que el desenvolupament del PAES segueix els 
objectius previstos. 
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22..33..33..  MMiilllloorraa  eenn  llaa  ggeessttiióó  ddee  llaa  rreeccoolllliiddaa  sseelleeccttiivvaa  

OObbjjeeccttiiuu  

Reubicació i col·locació de nous contenidors de recollida selectiva i millora en el servei 

de recollida general. 

Valoració:  Assolit – Grau II 
 
Justificació: 

- S’ha incrementat el nombre de contenidors de recollida selectiva de vidre i 
multiproducte i s’ha millorat la distribució al municipi. 

- S’han substituït els contenidors metàl· lics de multiproducte per contenidors de 
plàstic, reduint les molèsties per soroll. 

- La recollida de vidre es realitza mitjançant 30 contenidors al carrer de 2.200 
litres de capacitat, de color verd, en vorera o en àrees d’aportació. La capacitat 
de recollida és de 66.000 litres. La ràtio d’habitants per contenidor i punt 
d’aportació és de 247 hab./cont. 

- Es disposa de 78 contenidors de multiproducte en 56 punts d’aportació. La 
capacitat total de recollida és de 243.000 litres amb una ràtio d’habitants per 
contenidor de 95 hab./cont. i de 132 habitants per punt d’aportació.  

- S’ha millorat la informació de la ubicació dels contenidors a través de mapes 
interactius disponibles a la web municipal. 

- S’han instal· lat tres minideixalleries al municipi i un punt de recollida d’aerosols 
per a la recollida de piles i bateries de mòbil, telèfons mòbils, cartutxos 
d’impressora, CD’s i DVD’s, esprais, bombetes halògenes, i bombetes de baix 
consum. 

- Es disposa de dos contenidors especials per a la recollida d’olis vegetal d’ús 
domèstic situat a punts estratègics per a l’accés de la població. 

- S’ha ampliat l’horari de la deixalleria municipal i s’ha millorat la gestió 
d’entrades i sortides de materials, així com la senyalització i la imatge de la 
instal· lació. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Indicadors de flux: Recuperació de residus municipals: L'objectiu d'aquest indicador és 
calcular el percentatge de residus municipals de gestió pública que es recuperen 
respecte al total de residus municipals produïts.  

 
Resultats comparatius: 

Recuperació de residus municipals: percentatge de residus municipals recollits 
selectivament 

2002:  

2016:  
Producció de residus municipals: quantitat de residus municipals generats per 
habitant i dia. 
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2002 = 1,54 kg/hab i dia 
2016 = 1,35 Kg/hab i dia 

Producció unitària de residus municipals recuperats: quantitat de residus 
municipals recollits selectivament per habitant i dia. 

2002 = 0,28 Kg/hab i dia 
2016 = 0,52 Kg/hab i dia 

Tractament de residus municipals: percentatge de residus recollits selectivament 
que són destinats a valorització. 

2002 = 95% 
2015 = 100% 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 El nivell de reciclatge a Centelles és molt més alt que a la mitja catalana. 

Concretament a Centelles es recullen un 33,3% més de vidre, un 55,5% més 
de paper i un 100% més d’envasos lleugers que la mitja catalana  

 El nombre d’habitants per contenidor de recolllida selectiva és molt superior al 
d’Osona i al de la resta de Catalunya 

 Les condicions de la deixalleria (neteja, desinfecció, manteniment, freqüència 
de recollida, etc.) són insuficients des del punt de vista dels usuaris 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 Implantació del sistema de recollida multiproducte o de quatre fraccions, a 

partir del 2005. 
 Substitució de contenidors de multiproducte i de vidre, el febrer del 2015 
 Ampliació de la deixalleria i construcció de la cota elevada, el 2010. 
 Desenvolupament del Pla de Millora de la Deixalleria Municipal, des del 

novembre del 2015. 
 Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 

2013-2020 (PRECAT20). 
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22..33..44..  IImmppllaannttaacciióó  ddee  llaa  rreeccoolllliiddaa  sseelleeccttiivvaa  ddee  llaa  ffrraacccciióó  oorrggàànniiccaa  
ddeellss  rreessiidduuss  

OObbjjeeccttiiuu  

Recuperar la matèria orgànica produïda pels habitants del municipi. 

Valoració:  Assolit – Grau I 
 
Justificació: 

- S'ha implantat el sistema de recollida de matèria orgànica porta a porta al 
municipi, en servei des de l’abril del 2007. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Indicadors de flux: Recuperació de residus municipals: L'objectiu d'aquest indicador és 
calcular el percentatge de residus municipals de gestió pública que es recuperen 
respecte al total de residus municipals produïts.  

 
Resultats comparatius: 

Recuperació de residus municipals: percentatge de residus municipals recollits 
selectivament 

2002:  

2016:  
Producció de residus municipals: quantitat de residus municipals generats per 
habitant i dia. 

2002 = 1,54 kg/hab i dia 
2016 = 1,35 Kg/hab i dia 

Producció unitària de residus municipals recuperats: quantitat de residus 
municipals recollits selectivament per habitant i dia. 

2002 = 0,28 Kg/hab i dia 
2016 = 0,52 Kg/hab i dia 

Tractament de residus municipals: percentatge de residus recollits selectivament 
que són destinats a valorització. 

2002 = 95% 
2015 = 100% 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
- A Centelles no hi ha un sistema de recollida diferenciada pel rebuig i la matèria 

orgànica, per la qual cosa ambdues fraccions es recullen indiferenciadament. 
El destí de la totalitat d’aquest rebuig és la deposició controlada a l’abocador 
d’Orís. 

- La llei 6/93 recull específicament que els municipis de més de 5.000 habitants 
han de disposar d’un sistema de recollida separada de la fracció orgànica de 
les escombraries. 
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Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus, on s’especifiquen els drets i deures en la recollida 
selectiva de la FORM. 

 Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 
2013-2020 (PRECAT20). 
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22..33..55..  RReedduucccciióó  ddeell  nniivveellll  ddee  ppèèrrdduueess  ddee  llaa  xxaarrxxaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióó  
dd''aaiigguuaa  

OObbjjeeccttiiuu  

Millorar l'estat de la xarxa de distribució d'aigua reduint el nivell de pèrdues. 

Valoració:  Assolit parcialment – Grau I 
 
Justificació: 

- S’ha reduït el percentatge de pèrdues a valors del 24,6% l’any 2015. 
- El valor mig de pèrdues a Catalunya és del 23,6%  

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Abastament d'aigua municipal: L'objectiu d'aquest indicador és avaluar el consum 
d'aigua que prové de la xarxa d'abastament municipals, així com el consum industrial i 
les pèrdues. 

 
Resultats comparatius: 

2002:  

2015:  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
 El nivell de pèrdues de la xarxa de Centelles és molt elevat, mantenint-se a 

l’any 2002 per sobre del 30% de pèrdues, això signifiquen malbaratar al voltant 
dels 140.000 m3 anuals. Aquestes pèrdues poden esdevenir per:  
- Pèrdues des del moment que s’extreu l’aigua dels pous i fins els 

comptadors dels usuaris. 
- Deficiències dels aparells de mesurament, per subcomptatge d’aigua. 

 El nivell de pèrdues de la xarxa s’ha anat reduint en els últims anys passant de 
32,73% l’any 1998 al 30,20% actual. 

 Les “pèrdues” de la xarxa difícilment podran situar-se per sota del 20% però 
amb una reducció de 10 punts del nivell actual de pèrdues actuals s’estalviaran 
més de 40.000m3, quasi 3 vegades la quantitat d’aigua que el passat any 2002 
es va transvasar del Ter per portar-la al municipi 

 Sorea és l’empresa que actualment s’encarrega de la gestió de captació i 
distribució d’aigua de Centelles. 

 L’aigua que es pot recuperar és la més barata, doncs ja es troba en les línies 
de distribució i en comparació al que costa portar i tractar el mateix volum 
s’obtenen economies de costos molt rendibles. 

 Dins del concepte pèrdua, el que correspon a fuites són provocades tant per 
l’antiguitat de les canonades com per fissures i fractures originades per 
esfondraments diferencials del terreny en molts casos durant el mateix procés 
d’instal· lació. El 49% de la xarxa de distribució té menys de 15 anys, un 39% 
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entre 15  i 30 anys i el 12% restant es superior a 30 anys. La xarxa té una 
longitud de aproximadament 47 Km. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
 Sorea és l'empresa que actualment s'encarrega de la gestió de captació i 

distribució d'aigua de Centelles mitjançant concessió administrativa. 
 Desenvolupament de treballs de millora de l’empresa concessionària del servei 

de subministrament, amb una reducció de les pèrdues del 36,74% l'any 2007 
al 24,62% l'any 2015. 
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22..33..66..  EEssttuuddii  ddee  ll''eessttaatt  ddee  llaa  xxaarrxxaa  ddee  ccllaavveegguueerraamm..  PPllaa  DDiirreeccttoorr  
ddee  ccllaavveegguueerraamm  

OObbjjeeccttiiuu  

Minimitzar el possible impacte que les fuites de la xarxa de clavegueram poden tenir 

sobre la contaminació dels sòls i aigües subterrànies. 

Valoració:  Assolit – Grau I 
 
Justificació: 

- L'any 2012 es va aprovar el Pla Director de Clavegueram del Municipi de 
Centelles. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Que es realitzi el Pla Director de clavegueram. 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
- No es coneix l’estat de conservació de la xarxa de clavegueram del municipi 

de Centelles i les possibles fuites dels col·lectors. La xarxa, de tipus unitari, 
recull les aigües residuals i les procedents de pluja per portar-les fins els 
col·lectors generals que la dirigeixen cap a la depuradora del municipi. 

- La xarxa de clavegueram no està tan estesa com la xarxa de distribució i s’han 
detectat alguns punts negres en el seu funcionament, especialment en dies de 
pluja intensa que produeixen entrades importants d’aigües paràsites degut a la 
gran incorporació d’aigües de pluja en el sistema. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
- L'any 2012 s'aprova el Pla Director de Clavegueram del Municipi de Centelles. 
- L’any 2014 es va eliminar l’abocament d’aigües residuals del barri de Sant 

Antoni al torrent del Gorg Negre mitjançant al sistema de clavegueram del 
polígon Congost. 

- El Pla Parcial Urbanístic del nucli de Sant Pau preveu la implantació del 
clavegueram en aquest sector. 
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  22..44..::  MMoobbiilliittaatt  uurrbbaannaa  

22..44..11..  EEssttuuddii  ddee  llaa  mmoobbiilliittaatt  llooccaall  

OObbjjeeccttiiuu  

Conèixer la mobilitat urbana local. 

Valoració:  Assolit – Grau I 
 
Justificació: 

- L’any 2007 es va elaborar l’estudi de Mobilitat Urbana a Centelles.  
- L’any 2008 es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana de Centelles.  

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Que es realitzi l'Estudi de mobilitat local. 

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
- Un ús excessiu del vehicle, els problemes puntuals d’aparcament i 

d’accessibilitat, les barreres arquitectòniques amb les quals s’enfronten els 
vianants, etc. són aspectes que dificulten una mobilitat sostenible al municipi. 

- La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat té entre d’altres objectius 
promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics entre els quals 
s’inclou anar a peu o en bicicleta (en especial en l’entorn urbà), realitzar 
propostes que afavoreixin un ús més racional del vehicle privat, fomentar 
propostes i actuacions que contribueixin a millorar la seguretat viària, etc. 

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
- Estudi de Mobilitat Urbana a Centelles (setembre 2007). Diputació de 

Barcelona i Fundació RACC. 
- Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana el 26 de juny del 2008. 
- Aprovació del Pla d’accessibilitat de Centelles el 28 de novembre del 2006. 
- DECRET 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius Nacionals 

de Mobilitat, que té per objectiu configurar un sistema de transport més eficient 
per millorar la competitivitat del sistema productiu nacional, augmentar la 
integració social tot aportant una accessibilitat més universal, incrementar la 
qualitat de vida i millorar les condicions de salut dels ciutadans, aportar una 
major seguretat en els desplaçaments i establir unes pautes de mobilitat més 
sostenibles. 
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22..44..22..  MMiilllloorraa  ddee  llaa  vviiaalliittaatt  uurrbbaannaa  

OObbjjeeccttiiuu  

Millorar progressivament la vialitat urbana de Centelles. 

Valoració:  Assolit – Grau II 
 
Justificació: 

- El 2006 s’aprova el Pla d’accessibilitat de Centelles. 
- El 2008 s’aprova el Pla de Mobilitat Urbana a Centelles. 
- L’any 2012 es disposa de 850 metres de carril bici construïts. 
- Pacificació del trànsit a la zona del centre i construcció d’un aparcament per a 

160 places als Horts de Cal Comte, l’any 2007. 
- Elaboració d’un estudi sobre Camins Escolars a Centelles l’any 2006. 
- Instal· lació d’aparcaments de bicicletes als centres educatius i a la via pública 

amb un total de 86 places d’aparcament. 
- Establiment de 4 carrers peatonals (1.716 m2), 8 carrers i places de 

convivència o amb prioritat per a vianants (4.809 m2) i 10 carrers amb limitació 
de circulació de 40 km/h o inferior. 

- S’han habilitat 35 places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat 
reduïda 

- Participació en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura des de l’any 
2008 amb activitats de promoció de la mobilitat sostenible. 

IInnddiiccaaddoorrss  ddee  sseegguuiimmeenntt  

Seguiment de l'aplicació dels plans. 
Indicadors de model: estructura urbana: desplaçament i mobilitat de la població: 
L'objectiu d'aquest indicador és conèixer el tipus i l'estructura de la mobilitat interna i 
externa del municipi i avaluar el pes específic dels desplaçaments amb vehicle privat 
respecte el total de desplaçaments realitzats. 

 

1996:  

2001:  

AAnntteecceeddeennttss  

Informació contemplada l'any 2004: 
- Un ús excessiu del vehicle, els problemes puntuals d’aparcament i 

d’accessibilitat, les barreres arquitectòniques amb les quals s’enfronten els 
vianants, etc. són aspectes que dificulten una mobilitat sostenible al municipi. 

- La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat té entre d’altres objectius 
promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics entre els quals 
s’inclou anar a peu o en bicicleta (en especial en l’entorn urbà), realitzar 
propostes que afavoreixin un ús més racional del vehicle privat, fomentar 
propostes i actuacions que contribueixin a millorar la seguretat viària, etc. 
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- La Llei d’urbanisme de Catalunya 2/2002, de 14 de març, fa referència, en 
alguns dels seus articles, a la mobilitat i a les infraestructures com a factors 
que cal tenir en compte a l’hora d’actuar sobre el territori. 

- Ciutadans de Centelles consideren que cal eliminar les voreres estretes que 
dificulten passar còmodament.   

Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
- Estudi de Mobilitat Urbana a Centelles (setembre 2007). Diputació de 

Barcelona i Fundació RACC. 
- Pla d'Accessibilitat de Centelles (2004). Diputació de Barcelona, Fundació 

ONCE i IMSERSO. 
- DECRET 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius Nacionals 

de Mobilitat té per objectiu configurar un sistema de transport més eficient per 
millorar la competitivitat del sistema productiu nacional, augmentar la 
integració social tot aportant una accessibilitat més universal, incrementar la 
qualitat de vida i millorar les condicions de salut dels ciutadans, aportar una 
major seguretat en els desplaçaments i establir unes pautes de mobilitat més 
sostenibles. 
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22..44..33..  TTrraannssffoorrmmaacciióó  dd''aallgguunnss  ccaarrrreerrss  eenn  ccaarrrreerrss  ddee  vviiaannaannttss  

OObbjjeeccttiiuu  

Prioritzar en determinats carrers del municipi la circulació de vianants. 
• Assolit Grau I: 

o Pla d'Accessibilitat de Centelles (2004). Diputació de Barcelona, 
Fundació ONCE i IMSERSO. 

o Pla de Mobilitat Urbana (18 d'Abril 2007). Diputació de Barcelona i 
Fundació el RACC.  

Indicadors de seguiment: 
 Estructura Urbana: Carrers de Prioritat per als Vianants: L'objectiu d'aquest 
indicador és avaluar la superfície dels vials urbans amb mesures de moderació 
de la circulació respecte a la superfície total de la xarxa viària urbana. 

 

o 2002:  

o 2016:  
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o No  existeixen zones amb moderació de circulació (zones per a 

vianants, bicicletes, etc.) en el municipi. 
o Està previst fer un aparcament públic a prop del centre del nucli 

històric, la qual cosa permetria la possibilitat de prohibir 
l’aparcament en els carrers Nou i Socós i convertir-los en carrers 
comercials pròpiament. 

o Un ús excessiu del vehicle, els problemes puntuals d’aparcament i 
d’accessibilitat, les barreres arquitectòniques amb les quals 
s’enfronten els vianants, etc. són aspectes que dificulten una 
mobilitat sostenible al municipi. 

o La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat té entre d’altres 
objectius promoure i protegir els mitjans de transport més 
ecològics entre els quals s’inclou anar a peu o en bicicleta (en 
especial en l’entorn urbà), realitzar propostes que afavoreixin un 
ús més racional del vehicle privat, fomentar propostes i 
actuacions que contribueixin a millorar la seguretat viària, etc. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Pla d'Accessibilitat de Centelles (2004). Diputació de 
Barcelona, Fundació ONCE i IMSERSO. 

 Pla de Mobilitat Urbana (18 d'Abril 2007). Diputació de 
Barcelona i Fundació el RACC.  
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o Externa: 
 DECRET 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les 

Directrius Nacionals de Mobilitat té per objectiu configurar 
un sistema de transport més eficient per millorar la 
competitivitat del sistema productiu nacional, augmentar la 
integració social tot aportant una accessibilitat més 
universal, incrementar la qualitat de vida i millorar les 
condicions de salut dels ciutadans, aportar una major 
seguretat en els desplaçaments i establir unes pautes de 
mobilitat més sostenibles. 
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22..44..44..  MMiilllloorraa  ddee  llaa  xxaarrxxaa  ddee  ccaammiinnss  

Objectiu: Arranjar i conservar la xarxa de camins del municipi amb la finalitat 
de promoure el seu ús per a vianants i bicicletes, programant les actuacions a 
realitzar. 

• Assolit Grau II: 
o Pla d'Accessibilitat de Centelles (2004). Diputació de Barcelona, 

Fundació ONCE i IMSERSO. 
o Pla de Mobilitat Urbana (18 d'Abril 2007). Diputació de Barcelona i 

Fundació el RACC.  
o S'han rehabilitat els camins fluvials de Centelles. 
o S'ha asfaltat el camí de Centelles a Sant Pau. 

Indicadors de seguiment:  
• Control de l'aplicació dels esmentat plans. 
• Indicadors de model: estructura urbana: desplaçament i mobilitat de la 

població: L'objectiu d'aquest indicador és conèixer el tipus i l'estructura 
de la mobilitat interna i externa del municipi i avaluar el pes específic 
dels desplaçaments amb vehicle privat respecte el total de 
desplaçaments realitzats. 

 

o 1996:  

o 2001:  
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o Al municipi de Centelles existeix una xarxa de camins inter i 

intramunicipals que l’Ajuntament anualment va acondicionant, 
conscient de la importància del manteniment de la xarxa. 

o A finals de l’any 2004  el Consorci per a la Defensa de la Conca 
del riu Besòs disposarà d’un Pla de rehabilitació dels camins 
fluvials de la conca del Besòs. Aquest ha de ser una guia per a la 
rehabilitació dels camins fluvials de la conca. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Catàleg de Camins: Llibret Festa Major de l'Ajuntament de 
Centelles 2004 i 2008, Recorregut Geogràfico-Natural pels 
Voltants de Centelles i Fotos aèries 1955 Arxiu de 
l'Ajuntament de Centelles. 

 Projecte de millora ambiental i de l'ús social de l'entorn 
fluvial del riu Congost al seu pas pel municipi de Centelles 
(2008-2010): 
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• Es va aconseguir transformar l'estat ecològic i la 
percepció social de l'entorn fluvial del riu Congost.  

 Proposta d'actuacions en el Programa 2006-2010 de 
manteniment i conservació de lleres públiques. On es va 
actuar sobre: 

• Torrent de la Font Calenta (Riera del Marçó). 
• Torrent de Banyeres. 
• Torrent de la Gavarra. 
• Riu Congost. 
• Torrent de Vall·llosera. 
• Torrent de Bellsguard.  

o Externa: 
 Catàleg de Camins: : Ortofotos aèries de l'Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
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22..44..55..  MMiilllloorraa  ddee  llaa  llíínniiaa  ddee  ffeerrrrooccaarrrriill  BBaarrcceelloonnaa--PPuuiiggcceerrddàà  

Objectiu: Aconseguir una millora en els serveis que proporciona la  línia de 
ferrocarril Barcelona-Puigcerdà, fent les gestions pertinents per a que Centelles 
gaudeixi d'aquests serveis. 

• Assolit Parcialment Grau I: 
o Tot i la pressió exercida per la corporació local junt amb altres 

institucions tant locals com supramunicipals no s'han aconseguit 
millores substancials de moment. 

Indicadors de seguiment:  
• Indicadors de model: estructura urbana: desplaçament i mobilitat de la 

població: L'objectiu d'aquest indicador és conèixer el tipus i l'estructura 
de la mobilitat interna i externa del municipi i avaluar el pes específic 
dels desplaçaments amb vehicle privat respecte el total de 
desplaçaments realitzats. 

 

• 1996:  

• 2001:  
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o El municipi de Centelles està travessat per la línia ferroviària 

Barcelona-Puigcerdà, que passa per l’est del terme. 
Aproximadament 5 Km d’aquesta via passen pel municipi. Malgrat 
aquesta línia esdevé estratègica com a eix de comunicació per a 
la comarca d’Osona i Catalunya s’ha quedat obsoleta en no 
desdoblar la via, amb la baixa freqüència de trens i amb 
l’envelliment de les infrastructures. 

o El Pla Director d’Infrastructures Ferroviàries de Catalunya 2003-
2025 (PDIF) aprovat   al setembre de 2003, contempla potenciar 
la línia Barcelona-Puigcerdà com a connexió internacional. 

o El Ministerio de Fomento va presentar l’any 2003 el Pla Global 
d’Actuacions  de la línia Barcelona -Vic-Puigcerdà l’objectiu de la 
qual és la modernització radical de la infrastructura, equipament, 
material mòbil i serveis en aquesta línia. Les actuacions 
s’enmarquen dins del Plan de Infraestructuras y Transporte (PIT) 
2000-2007. El qual no s'ha complert. 

o L’increment de la freqüència dels serveis del ferrocarril Barcelona-
Puigcerdà incrementaria notablement l’ús d’aquesta línia per part 
dels habitants de Centelles. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 
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 Centelles està adherida a la Xarxa C-17 constituïda l'any 
2015 a Vic. Aquesta és una iniciativa impulsada per 
organitzacions públiques i privades que té com a objectiu 
principal el desenvolupament de l'economia productiva del 
territori que travessa aquest eix viari incloent la via 
ferroviària. 

 Adif s'ha compromès a realitzar obres de millora a l'estació 
de Centelles durant l'any 2017. 

o Externa: 
 En el marc de l'actuació d'ofici 04675/2014, el mes de 

novembre de 2015 el Departament de Territori i 
Sostenibilitat va informar el Síndic de les previsions de 
duplicació parcial del tram Montcada-Vic segons informació 
rebuda pel Ministeri de Foment: 

• Montcada-Parets del Vallès: es redactarà un nou 
estudi informatiu.  

• Parets del Vallès-la Garriga: es farà la tramitació 
ambiental i la informació pública que sigui 
necessària i la redacció dels projectes constructius 
corresponents, prioritzant els trams Parets del 
Vallès-Granollers-Canovelles i les Franqueses del 
Vallès-la Garriga.  

• La Garriga-Vic: es redactarà un nou estudi informatiu 
en què es desenvoluparà inicialment el tram entre 
Balenyà-Tona-Seva i Vic. 

• En el tram Vic-Puigcerdà, el Ministeri de Foment va 
anunciar que es farà un estudi de capacitat per 
definir les necessitats d'actuacions per augmentar la 
capacitat i la fiabilitat dels serveis ferroviaris en 
aquesta línia. 
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LLÍÍNNIIAA  EESSTTRRAATTÈÈGGIICCAA  33..  CCOONNTTRROOLL  II  DDIISSMMIINNUUCCIIÓÓ  DDEE  LLAA  
CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓ  AAMMBBIIEENNTTAALL::  

  

33..11..  PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó::  MMeessuurreess  ddee  ccoonnttrrooll,,  ddiissmmiinnuucciióó  ii  
pprreevveenncciióó  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióó  ssoonnoorraa,,  lluummíínniiccaa  ii  aattmmoossffèèrriiccaa  eenn  
eell  tteerrrriittoorrii  

33..11..11..  MMaappaa  ddee  sseennssiibbiilliittaatt  aaccúússttiiccaa  

Objectiu: Elaboració de l'ordenança municipal reguladora de la contaminació 
per soroll i vibracions i del mapa de capacitat acústica del municipi de 
Centelles. 

• Assolit Grau I: 
o Centelles compte amb un estudi i mapa de Zonificació Acústica de 

Febrer de 2010 basat en els valors bases de la llei 16/2002 i 
tenint en compte les lleis posteriors fins el Decret 176/2009, de 10 
de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se'n 
adapten els annexos.  

o Centelles compte amb una Ordenança Municipal Reguladora del 
Soroll i les Vibracions aprovada a 27/09/2012  i modificat l'article 
13.3 de l'Ordenança al 5/12/2012.  

Indicadors de seguiment:  
• Que s'elabori l'ordenança municipal reguladora de la contaminació per 

soroll i controlar que es compleix.  
• Persones exposades a nivells sonors significatius: L'objectiu d'aquest 

indicador és determinar el percentatge de població exposada a nivells de 
soroll ambientalment significatius. 

 

o 2002:  

o 2016:  
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o Actualment l'Ajuntament de Centelles no disposa de cap 

ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions. 
o El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha elaborat 

una primera proposta de zonificació acústica de Centelles. 
o En el transcurs de l'Auditoria Ambiental de municipi de Centelles 

s'han realitzat un conjunt de mesures sonores per l'equip auditor 
ADEDMA per poder avaluar la zonificació sonora del municipi. 
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o La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
obliga a tots els ajuntaments a disposar abans de l'11 de juliol de 
l'any 2005 d'un mapa de capacitat acústica del municipi i als de 
més de cinc mil habitants a disposar d'una ordenança municipal 
reguladora del soroll i vibracions. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Centelles compte amb un estudi i mapa de Zonificació 
Acústica de Febrer de 2010 basat en els valors bases de la 
llei 16/2002 i tenint en compte les lleis posteriors fins el 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se'n adapten els 
annexos.  

 Centelles compte amb una Ordenança Municipal 
Reguladora del Soroll i les Vibracions aprovada a 
27/09/2012  i modificat l'article 13.3 de l'Ordenança al 
5/12/2012.  
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33..11..22..  EEssttuuddii  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióó  lluummíínniiccaa  

Objectiu: Reduir la contaminació lumínica de les zones urbanes del municipi. 
• Assolit Grau I:  

o Es compleix la normativa en contaminació lumínica. 
o S'han canviat al llarg dels anys tota l'enllumenat públic per un de 

més eficient i el qual ja està dissenyat per complir la normativa en 
contaminació lumínica. 

Indicadors de seguiment:  
• Que es realitzi l'estudi de la contaminació lumínica i es controli que es 

compleix. 
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o L'Agència Local de l'Energia d'Osona ha realitzat un primer estudi 

sobre consums energètics a la comarca d'Osona en el qual 
s'assenyalen per Centelles els carrers en els quals es troben 
lluminàries tipus globus amb direccions d'emissió de llum de 360º. 

o La Llei Catalana 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental en 
l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Té com a objectiu 
regular les instal·lacions i els aparells d'enllumenat exterior e 
interior, pel que respecta a la contaminació lumínica que poden 
produir. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Segons el Mapa de protecció contra la contaminació lumínica de 

Catalunya, aprovat l'any 2007, l'espai PEIN de la Sauva Negra 
disposa d'una protecció màxima pel que fa a la protecció a la 
contaminació lumínica. El resta de territori del municipi, menys les 
zones urbanes, disposen de protecció alta. 

o Catalana: S'aprova al 19 de desembre de 2007, el mapa que 
estableix les zones de protecció del medi ambient de la 
contaminació lumínica a Catalunya. 

o Estatal: Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions 
d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

o Catalana: ORDRE MAH/566/2009, d'11 de desembre, per la qual 
es regula i constitueix la Comissió de Prevenció de la 
Contaminació Lluminosa. 

o Catalana: Decret 190/2015, de 25 d'Agost, de desplegament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn. 
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33..11..33..  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióó  aattmmoossffèèrriiccaa  aall  mmuunniicciippii  

Objectiu: Seguiment dels nivells de contaminats de Centelles per anàlisi 
directe i per extrapolació de les dades de la estació de control de la 
contaminació atmosfèrica a Vic. 

• Control i seguiment de l'estació fixa de Vic (Tona, Vic i Manlleu 
actualment) per avaluar de forma indirecta la contaminació atmosfèrica a 
Centelles. 

• Sol·licitar anul·lament durant els mesos d'estiu la instal·lació d'una 
estació mòbil que es cedeix habitualment, a aquells ajuntaments que ho 
demanin. 

o Assolit Parcialment Grau I: 
 L'any 2016 s'ha establert el protocol d'avisos a la població 

per superació de nivells de contaminants de l'aire en 
coordinació amb el Servei de Qualitat de l'Aire de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Es preveu instal·lar un captador al municipi de nivells d'Ozó 
troposfèric. 

 Hi va haver un control puntual degut a COVs alliberats per 
una empresa al carrer Falgueres, pròxim al polígon 
industrial de La Gavarra, el 19 de juliol al 10 d'octubre de 
2011. 

 Es considera prioritari des de l'Ajuntament en control de les 
partícules PM10 ja que són emeses a nivell local, en cavi 
l'Ozó és un compost secundari que ens arriba per transport 
atmosfèric des de altres punts, majoritàriament de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

 Igualment així els nivells de contaminació atmosfèrica a 
Centelles són baixos. 

Indicadors de seguiment:  
• Emissió de contaminants atmosfèrics: L'objectiu d'aquest indicador és 

estimar el volum d'emissió de contaminants atmosfèrics considerant de 
manera independent els següents contaminants: (partícules totals en 
suspensió), CO, CO2, NOx, SOx i COVs. km2 sòl urbà real (2013) 
= 1,81 km2 
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Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics: 

• (2002) Estacions de Vic i Granollers: PM10: durant el període de 27 
dies estudiat, s’ha superat en 8 ocasions el valor de 60 µg/m3 i en 17 
ocasions el valor de 50 µg/m3 en mitjana de 24 hores (el valor límit 
es troba en 35 superacions a l’any el valor de 60 µg/m3 per l’any 
2003 i en 35 superacions a l’any el valor de 50 µg/m3 per l’any 2005) i 
la mitjana del període d’estudi ha estat de 53  µg/m3, superior als 
valors límit (43,2 µg/m3 per l’any 2003 i 40 µg/m3 per l’any 2005)   

• (2015) Estació de Tona: O3: s'ha superat 15 dies els valors límits de 
concentració de O3 (180 µ/m3). El resta de contaminants no han 
superat en cap cas els valors límits. 

• Durant  01/01/2016 al 15/09/2016 s'ha realitzat una Campanya de 
vigilància dels nivells d'ozó troposfèric, on de les 7 superacions dels 
límits d'ozó 6 són a la Plana de Vic, 4 a Manlleu.  

Antecedents: 
• Informació contemplada l'any 2004: 

o Centelles no compta amb cap estació de vigilància de la 
contaminació atmosfèrica fixa, sigui manual o automàtica, trobant-
se les més properes a Vic i Granollers respectivament 

o Les dades disponibles d’immissió de contaminants en el terme 
municipal de Centelles van ser obtingudes pel servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona amb una estació 
automàtica de control de la contaminació atmosfèrica en dos 
períodes diferents: 

 Al carrer Riumundé entre el 4 d’agost i el 3 de setembre de 
1998 

 Al carrer Miguel Bosch i Jover entre el 26 d’agost i el 30 de 
setembre del 2003 

o Els contaminants ozó i les partícules PM10 (partícules de 
diàmetre inferior a 10 µm) han superat els nivells considerats 
satisfactoris.  

Emissió de contaminants (2013): 

PST = 16,7 Tn / km
2
 

CO    =    84,64 Tn/ km
2 

SOx     =   1,7  Tn / km
2 

NOx     =  96  Tn / km
2 

COVs   =  15,61 Tn / km
2
 

Emissió de contaminants (2002) 

PST =   15,4 Tn / km
2
 

CO    =   1.020,9 Tn km
2 

SOx     =   13,5 Tn / km
2 

NOx     =   264,4 Tn / km
2 

COVs   =  84,3 Tn / km
2
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o L’estació fixa de vigilància de la contaminació atmosfèrica de Vic 
presenta una bona correlació amb Centelles pel que fa l’ozó 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Les dades disponibles d’immissió de contaminants en el 
terme municipal de Centelles van ser obtingudes pel servei 
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona amb una 
estació automàtica de control de la contaminació 
atmosfèrica en dos períodes diferents: 

• Al carrer Riumundé entre el 4 d’agost i el 3 de 
setembre de 1998. 

• Al carrer Miguel Bosch i Jover entre el 26 d’agost i el 
30 de setembre del 2003. 

• Al carrer Hostalets en la zona d'aparcament situada 
al costat del supermercat. Del 10 de desembre de 
2008 al 22 de gener de 2009. 

• Al carrer Falgueres, pròxim al polígon industrial de 
La Gavarra, el 19 de juliol al 10 d'octubre de 2011. 

o Externa: 
 Centelles no compta amb cap estació de vigilància de la 

contaminació atmosfèrica fixa, sigui manual o automàtica, 
trobant-se les més properes a Tona i Vic respectivament. 

 L'estació fixa de vigilància de la contaminació atmosfèrica 
de Tona presenta una bona correlació amb Centelles pel 
que fa l'ozó. 

 L'any 2015 a Tona s'ha superat 15 dies els valors límits de 
concentració de O3 (180 µ/m3). El resta de contaminants no 
han superat en cap cas els valors límits. 

 Durant  01/01/2016 al 15/09/2016 s'ha realitzat una 
Campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric, on de 
les 7 superacions dels límits d'ozó 6 són a la Plana de Vic, 
4 a Manlleu.  
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PPrrooggrraammaa  33..22..  IInnccrreemmeenntt  ddeell  ccoonnttrrooll  ssoobbrree  lleess  aaccttiivviittaattss  
eeccoonnòòmmiiqquueess  

33..22..11..  MMiilllloorraa  ddeell  ccoonnttrrooll  ddee  lleess  eemmpprreesseess  qquuee  ggeessttiioonneenn,,  
aapplliiqquueenn  oo  pprroodduueeiixxeenn  ppuurriinnss  eenn  eell  mmuunniicciippii  

Objectiu: Millorar el medi actual, subsòl i aqüífers a través d'un control més 
exhaustiu de les explotacions agrícoles i ramaderes que es troben dins del 
terme municipal. Aquesta acció es coordina amb: 

• Avaluació del grau de compliment del Decret 136/2009 de setembre i la 
Llei 20/2009 (antigament Llei 3/98). 

• Incloure el municipi com a zona vulnerable de contaminació per nitrats 
procedents de fonts agràries. 

• Estudi hidrogeològic per a marcar les zones més vulnerables del territori. 
• L'acció estableix que, coordinant-la amb les accions anteriors: 

o Establir les parcel·les més adients per l’abocament de purins. 
o Negociar amb els propietaris de les parcel·les que puguin estar 

interessats en que s’aboquin purins en els seus terrenys. 
o Establir una borsa de terrenys susceptibles d’abocament de purins 

en substitució d’altres més compromesos  
o Realitzar un seguiment de les explotacions ramaderes i agrícoles 

del territori controlant la producció i l’abocament de purins 
respectivament. Especialment de les petites i mitjanes donat que 
en moltes ocasions són les que pitjor gestionen 

• Assolit parcialment Grau II: Ja que tot i que s'ha millorat pel que fa al 
control de les activitats tal com estableix el Decret 136/2009 i la Llei 
20/2009, no s'ha realitzat la borsa de terrenys ni el seguiment exhaustiu 
de que s'aboquin les quantitats de purins adequades. També faria falta, 
per complir correctament aquesta acció, que es portessin a terme les 
accions d'incloure el municipi coma zona vulnerable per contaminació de 
nitrats i realitzar l'estudi hidrogeològic del territori.  

Indicadors de seguiment:  
• Que s'apliqui el mencionat control i coordinació. 

Antecedents: 
• Informació contemplada l'any 2004: 

o A Centelles s’han detectat concentracions elevades de nitrats i 
altres formes químiques del nitrogen que provenen d’adobats 
excessius efectuats principalment amb purins. Malgrat que 
Centelles no està catalogat com a territori vulnerable, la realitat 
demostra que els aqüífers de la zona estan fortament contaminats 
per aquest tipus de substàncies. 

o El fet que el municipi no es trobi en zona vulnerable eximeix com 
a mínim temporalment als agricultors de la presentació d’un pla 
de gestió de fertilitzants nitrogenats i de portar el llibre de gestió 
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dels fertilitzants nitrogenats el que permetria millorar el control de 
les administració envers les quantitats realment aplicades. 

o Actualment les explotacions ramaderes de Centelles produeixen 
32.794 Tn de residus anuals. El bestiar porquí és el que més 
tones de residus produeix a l’any (concretament el 62,8 % del 
total de residus produïts).  

o El balanç municipal de Nitrogen a Centelles resulta excedentari, 
és a dir, les dejeccions ramaders aporten més quantitat de 
Nitrogen que la que poden admetre els conreus del municipi 
segons les mesures agronòmiques del Decret 205/2000. Les 
dejeccions que produeixen les explotacions ramaderes del 
municipi aporten 231,2Tn de Nitrogen anualment i els conreus de 
Centelles tenen una capacitat màxima d’admetre 98,72 Tn anuals 
de Nitrogen. A la pràctica però els purins i altres residus poden 
ser gestionats fora del municipi, de la mateixa forma que camps 
de conreu del municipi poden ser adobats per residus ramaders 
d’altres zones. 

o El Consell Comarcal d’Osona revisa i situa les parcel·les 
declarades per l’abocament de dejeccions ramaderes. Aquesta 
informació, de la qual disposa l’Ajuntament de Centelles, 
demostra que teòricament hi ha terrenys que estan duplicats, és a 
dir, que han estat declarades les mateixes parcel·les en diferents 
plans de dejeccions com a terrenys per efectuar aportacions de 
nitrogen. La informació també detalla la resta de terres declarades 
per adobament i les parcel·les susceptibles de rebre dejeccions 
que no han estat utilitzades. 

o A Centelles existeix una única planta de compostatge, únic gestor 
de residus autoritzat ubicat en el terme municipal. La fabricació de 
compost es realitza a cel obert i no es té constància que amb les 
pluges es puguin recollir tots els lixiviats que es produeixin i que 
suposen un risc per la contaminació del subsòl i de l’aqüífer, 
especialment en aquesta zona. També cal conèixer com tracten 
les puntes de material que els arriben donat que la instal·lació de 
piles de fems en zones no protegides poden suposar una greu 
contaminació del subsòl especialment per la infiltració dels 
lixiviats en l’aqüífer per les zones de fissuració. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la. 
o Interna: 

 A Centelles s’han detectat concentracions elevades de 
nitrats i altres formes químiques del nitrogen que provenen 
d’adobats excessius efectuats principalment amb purins. 
Malgrat que Centelles no està catalogat com a territori 
vulnerable, la realitat demostra que els aqüífers de la zona 
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estan fortament contaminats per aquest tipus de 
substàncies. 

 Actualment (2009) les explotacions ramaderes de Centelles 
produeixen 17.842,63 Tn de residus anuals.  

 El balanç municipal de Nitrogen a Centelles resulta 
excedentari, és a dir, les dejeccions ramaders aporten més 
quantitat de Nitrogen que la que poden admetre els 
conreus del municipi segons l'annex 2 i l'annex 9.1 del 
Decret 136/2009. Les dejeccions que produeixen les 
explotacions ramaderes del municipi aporten 82,2Tn de 
Nitrogen anualment i els conreus de Centelles tenen una 
capacitat màxima d’admetre 75,73 Tn anuals de Nitrogen. 
A la pràctica però els purins i altres residus poden ser 
gestionats fora del municipi, de la mateixa forma que 
camps de conreu del municipi poden ser adobats per 
residus ramaders d’altres zones. 

 Les majoria d'activitats ramaderes a Centelles, segons la 
Llei 20/2009, es classifiquen en l'annex 3, règim de 
comunicació de l'activitat, i per tant li correspon a 
l'Ajuntament el seu control. Aquest deriva a la Generalitat 
l'aportació de tècnics que controlen el compliment dels 
plans de gestió de les dejeccions ramaderes. Les activitats 
que per incidència ambiental es classifiquen a l'annex 2, 
llicència ambiental, són controlades pel Consell Comarcal. 

 A Centelles existeix una única planta de compostatge, únic 
gestor de residus autoritzat ubicat en el terme municipal. 
La fabricació de compost es realitza a cel obert. 
Actualment l'activitat compleix la llei pel que fa a recollida i 
impermeabilització de lixiviats, obtenint la llicència 
d'activitat per part de l'Agència de Residus de Catalunya. 
Alhora està en tràmits per a l'obtenció d'Autorització 
Ambiental per una ampliació de l'activitat. El principal 
problema d'aquesta planta és d'olors degut al material 
tractat. L'Ajuntament està estudiant la possibilitat de fer una 
Ordenança d'Olors per tal de controlar aquest problema.  

o Externa: 
 Actualment totes les explotacions ramaderes han de portar 

un pla de gestió de les dejeccions ramaderes i el llibre de 
gestió de les dejeccions ramaderes el que permet millorar 
el control de les administració envers les quantitats 
realment aplicades. 
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33..22..22..  AAvvaalluuaacciióó  ddeell  ggrraauu  ddee  ccoommpplliimmeenntt  ddee  llaa  LLlleeii  33//9988  dd''IIIIAAAA  
((AAccttuuaallmmeenntt  ddeerrooggaaddaa  ii  ssuubbssttiittuuïïddaa  ppeerr  llaa  LLlleeii  2200//22000099,,  ddeell  44  ddee  
ddeesseemmbbrree,,  ddee  pprreevveenncciióó  ii  ccoonnttrrooll  aammbbiieennttaall  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss))  

Objectiu: Avaluar el grau de compliment i els riscos associats a les activitats 
del municipi segons l'annex de la 20/2009 i la seva adaptació a aquesta Llei. 

• Realitzar una base de dades que inclogui:  
o Adequació la Llei.  
o Gestió de residus industrials.  
o Abocament d'aigües i connexió a  la xarxa de clavegueram. 
o Emissions a l'atmosfera i control de soroll i vibracions. 
o Prevenció i resposta a accidents i emergències. 
o Prevenció d'incendis. 

• Realitzar avaluacions a les empreses no adaptades a la Llei. 
• Assolit Grau II: Ja que tot i que no s'ha fet la base de dades proposada, 

tot el que proposa controlar l'acció està actualment dins els paràmetres 
que marca la Llei 20/2009. La Gestió de residus Industrials s'encarrega 
l'empresa Argelaga Serveis Ambientals, el sistema de clavegueram el 
Consell Comarcal i la prevenció d'accidents i incendis l'Ajuntament. 
Pel que fa al grau de compliment de la Llei per part de les activitats és 
pràcticament total. Les industries totes la compleixen i sòls algunes 
activitats petites encara no la tenen. Igualment així, la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, estableix un règim de comunicació on cada activitat ha de 
ser responsable de complir la llei. 

Indicadors de seguiment:  
• Realitzar l'avaluació proposada. 

Antecedents:  
• Informació contemplada l'any 2004: 

o A Centelles, dos persones s'encarreguen de l'atorgament de les 
llicències ambientals i del control de les empreses del territori. 
Moltes de les empreses instal·lades en el municipi ja disposen de 
la corresponent llicència ambiental i en general de les activitats de 
les empreses censades en el municipi, segons la seva tipologia, 
no representen greus perills pel medi ambient o les persones.  

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 A Centelles, principalment dos persones s'encarreguen de 
l'atorgament de les llicències ambientals i control 
d'empreses del territori. La major part de les activitats al 
municipi ja tenen la seva corresponent llicència segons el 
seu grau d'impacte ambiental.  
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33..22..33..  SSeegguuiimmeenntt  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  eexxttrraaccttiivveess  ddiinnss  ii  ffoorraa  ddeell  
tteerrmmee  mmuunniicciippaall  qquuee  tteenneenn  iimmppaaccttee  ssoobbrree  CCeenntteelllleess  

Objectiu: Control i seguiment de les activitats extractives de dins i fora del 
municipi per la seva influència sobre el medi natural i la població: 

• Assolit Grau II:  
o Les activitats extractives al municipi són testimonials i compleixen 

la llei vigent. 
o La pedrera, al municipi de Seva, i que té major impacte 

paisatgístic pel municipi de Centelles està en fase de restauració. 
Indicadors de seguiment:  

• Que es realitzi el control proposat. 
Antecedents:  

• Informació contemplada l'any 2004: 
o El Decret 202/1994, de 14 de juny, i el Decret 14/1994, de 26 de 

juliol, estableixen normes addicionals al procés evolutiu que han 
experimentat la gestió i el control d’activitats extractives des de 
1983 (Decret 343/1983, de 15 de juliol). A  escala estatal, el marc 
legislatiu bàsic, el conformen la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de 
mines, i el Reglament de mines, desenvolupat al Decret 
2857/1978, de 25 d’agost.  

o L’extracció de recursos minerals, roques, pedres, graves, carbó, 
argiles i sorres són activitats sotmeses al règim de Llicència 
Ambiental II.1. 

o L’activitat extractiva en el municipi és poc important. Es té 
constància d’una pedrera encara en actiu Ampliació de Cerdà 
(Gris Centelles) explotada per Arenes i Graves Castellot S.A. La 
situació actual és d’activitat en actiu i restauració no iniciada.  La 
pedrera amb número d’expedient 84/0523 disposa d’Autorització 
d’Explotació i queda regulada per la Llei 12/1981. Al costat 
d’aquesta pedrera es troba un altra d’abandonada anomenada 
Pedrera de Cerdà. Aquesta pedrera abandonada està situada a la 
part sud del municipi. L’activitat extractiva es troba a l’interior 
d’una tanca amb pastor elèctric presenta un grau molt alt 
d’autorecuperació. 

o Molt més significatives són les actuacions que s’estan 
desenvolupant a l’altra banda de la carretera en el terme 
municipal de Seva on hi ha dues pedreres actives i les seves 
respectives ampliacions i que suposen un sever impacte 
paisatgístic sobre la muntanya. Aquestes pedreres es poden 
veure des de molts punts del municipi de Centelles 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

• L’activitat extractiva en el municipi és poc important. Es té 
constància d’una pedrera encara en actiu Ampliació del 
Cerdà (Gris Centelles) explotada per Arenes i Graves 
Castellot S.A. La situació actual és d’activitat en actiu i 
restauració no iniciada.  La pedrera amb número 
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d’expedient 84/0523 disposa d’Autorització d’Explotació i 
queda regulada per la Llei 12/1981. Al costat d’aquesta 
pedrera es troba un altra d’abandonada anomenada 
Pedrera del Cerdà. Aquesta pedrera abandonada està 
situada a la part sud del municipi. L’activitat extractiva es 
troba a l’interior d’una tanca amb pastor elèctric presenta 
un grau molt alt d’autorecuperació. 

• Molt més significatives són les actuacions que s’estan 
desenvolupant a l’altra banda de la carretera en el terme 
municipal de Seva on hi ha una pedrera activa i un altre en 
fase de restauració. Suposen un sever impacte paisatgístic 
sobre la muntanya ja que es poden veure des de molts 
punts del municipi de Centelles. 

o Externa: 
• El Decret 202/1994, de 14 de juny, el Decret 14/1994, de 

26 de juliol i l'ORDRE TES/421/2012, de 12 de desembre, 
estableixen normes addicionals al procés evolutiu que han 
experimentat la gestió i el control d’activitats extractives 
des de 1983 (Decret 343/1983, de 15 de juliol). A  escala 
estatal, el marc legislatiu bàsic, el conformen la Llei 
22/1973, de 21 de juliol, de mines, el Reglament de mines, 
desenvolupat al Decret 2857/1978, de 25 d’agost i el Reial 
decret 975/2009, de 12 de juny. 

• L’extracció de recursos minerals, roques, pedres, graves, 
carbó, argiles i sorres són activitats sotmeses al règim de 
declaració d'Impacte ambiental i amb Autorització 
substantiva, tal com indica la Llei 20/2009. 
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LLÍÍNNIIAA  EESSTTRRAATTÈÈGGIICCAA  44..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  II  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  
PPEERR  AA  MMIILLLLOORRAARR  EELL  MMUUNNIICCIIPPII::  

  

PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  44..11..  OOffiicciinnaa  ddee  ll''AAggeennddaa  2211  ii  ppaarrttiicciippaacciióó  
cciiuuttaaddaannaa  

44..11..11..  OOffiicciinnaa  ddee  ll''AAggeennddaa  2211  

Objectiu: Desenvolupar i coordinar l'Agenda 21 del municipi, informar i formar 
als ciutadans, establint una Oficina d'Agenda 21 al municipi que tindrà com a 
tasca principal el seguiment de les accions contingudes en el Pla d'Acció i la 
coordinació de les tasques de l'Agenda 21. 

• Assolit parcialment Grau I: 
o Aquesta tasca la complimenta un servei d'assessorament de medi 

ambient amb una contractació externa. 
Indicadors de seguiment:  

• Que es faci la oficina. 
Antecedents:  

• Informació contemplada l'any 2004: 
o En el municipi de Centelles existeix des de juny de 2002 un Fòrum 

Ambiental, en el qual es tracten temes ambientals que afecten al 
municipi. 

o El Pla d’Acció Ambiental de Centelles requereix d’una estructura 
que coordini i realitzi les accions d’informació i sensibilització 
ciutadana, així com el Pla de seguiment de l’Agenda 21 i de la 
participació ciutadana. 
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44..11..22..  GGuuiiaa  AAmmbbiieennttaall  ddeell  cciiuuttaaddàà  

Objectiu: Fomentar un canvi d'hàbits i actituds dels ciutadans de Centelles en 
relació a diferents temes medi ambientals, disposant d'una eina que així ho 
faciliti. 

• Proposa redactar i difondre una guia ambiental del ciutadà on es reculin 
els següents aspectes: 

o Llistat d'hàbits i actituds del ciutadà per a ser més sostenible i 
respectuós amb el medi. 

o Dades ambientals d'interès. 
o Publicacions, adreces i telèfons d'interès ambiental. 

• Assolit parcialment Grau I: 
o Tot i que no s'ha portat a terme la guia ambiental es pot trobar 

informació sobre la recollida de residus a la web de l'ajuntament. 
Apart existeix un Pla d'Ambientalitació de festes i esdeveniments 
Populars. 

o A les memòries de l'Ajuntament de l'any 2015 ja es fan constar les 
diferents activitats sobre conscienciació ambiental que s'han dut a 
terme durant aquest any. 

o Es va editar una guia de prevenció de residus. 
Indicadors de seguiment:  

• Realitzar la Guia Ambiental del ciutadà. 
Antecedents:  

• Informació contemplada l'any 2004: 
o L’Ajuntament realitza diferents activitats d’educació i 

sensibilització ambiental.  
o L’Ajuntament del municipi realitza anualment una Memòria en la 

qual s’especifiquen totes les dades rellevants sobre diferents 
aspectes econòmics, socials i ambientals. Aquesta publicació 
permet mantenir la població informada. Indirectament, aquesta 
Memòria és una eina que pot ajudar a sensibilitzar la població 
enfront diferents problemàtiques o aspectes rellevants del 
municipi. L’Ajuntament també ha elaborat altres publicacions 
sobre el municipi i totes elles contribueixen a la millor coneixença 
del territori. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o L'Ajuntament realitza un butlletí d'informació municipal el qual es 

podria aprofitar per a la conscienciació ambiental. 
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44..11..33..  FFòòrruumm  AAmmbbiieennttaall  

Objectiu: Mantenir les tasques de seguiment i de difusió de l'Agenda 21 Local 
entre els habitants de Centelles. 
El Fòrum Ambiental ha de ser el consell assessor de l'Oficina de l'Agenda 21, 
doncs els seus objectius estan relacionats amb les taques que desenvoluparà 
l'Oficina de l'Agenda 21.  

• No Assolit: 
o El Fòrum Ambiental no existeix, caldria refundar-lo i activar-lo. 
o Al no haver-se fet l'Oficina de l'Agenda 21 no hi ha hagut possibilitat de 

coordinar esforços entre l'Oficina i el Fòrum. 
Indicadors de seguiment:  

• Que es posi en marxa el Fòrum Ambiental o alguna mena d'espai de 
debat semblant. 

Antecedents:  
• Informació contemplada l'any 2004: 

o En el municipi de Centelles existeix des de juny de 2002 un Fòrum 
Ambiental, en el qual es tracten temes ambientals que afecten al 
municipi. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Durant la Fira de la Terra 2012 i 2013 es van habilitar 
espais de debat. 

 Tardor 2007, 2008 i 2009 – Xerrades i activitats ambientals. 
Jornades de cultura i medi ambient.  

o Externa: 
 Tot i que el Fòrum ja no existeix, continua existint ARA o 

MAI Associació per a la Defensa del Territori la qual podria 
ajudar en la tasca de control de l'Agenda 21. 

 L'Ajuntament s'adhereix a propostes d'àmbit català i 
europeu que fomenten la reflexió en diferents vectors com 
l'energia, els residus i la mobilitat. 
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  44..22..  SSeennssiibbiilliittzzaacciióó  aammbbiieennttaall  aa  
ll''AAjjuunnttaammeenntt  

44..22..11..  DDiisssseennyy  ii  iimmppllaannttaacciióó  dd''uunn  pprrooggrraammaa  ddee  BBoonneess  
PPrrààccttiiqquueess  aa  ll''AAjjuunnttaammeenntt  ddee  CCeenntteelllleess  

Objectiu: Desenvolupar un programa de bones pràctiques ambientals per a 
l'Ajuntament de Centelles. 

• Elaboració i implantació d'una guia de bones pràctiques per a 
l'Ajuntament. 

o Assolit parcialment Grau I: la guia es va preparar l'any 2009, 
però sembla que finalment no es va publicar i repartir entre el 
personal de l'Ajuntament. Igualment així bona part de les mesures 
que proposa ja estan en marxa.  

 Controlar el consum de paper (utilitzar el paper a doble 
cara, comprar paper ecològic, etc.). Assolit parcialment: 
menys consum de paper per utilització de medis 
digitals. Tots els materials gràfics de la regidoria de 
medi ambient són amb paper 100% reciclat. 

 Racionalitzar l’ús d’energia (tancament d’aires condicionats, 
ordinadors i altres màquines quan no són necessaris, 
utilitzar al màxim la llum del sol, utilitzar bombetes de baix 
consum, etc.) Assolit. 

 Recollir selectivament el paper i cartró, el plàstic, tòners, 
etc. Parcialment assolit. 

 Comprar preferentment a proveïdors certificats 
mediambientalment. Parcialment assolit: les normes de 
fabricació mediambientals són cada vegada més 
restrictives i respectuoses. 

 Comprar productes tenint en compte la repercussió sobre el 
medi ambient. Parcialment Assolit: les normes de 
fabricació mediambientals són cada vegada més 
restrictives i respectuoses. 

Indicadors de seguiment:  
• Editar la guia. 

Antecedents:  
• Informació contemplada l'any 2004: 

o Actualment l’Ajuntament del municipi no té cap programa de 
Bones Pràctiques  

o Diverses entitats locals de Catalunya apliquen programes de 
bones pràctiques ambientals que poden servir de punt de partida 
per l’Ajuntament de Centelles 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 
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 La guia es va preparar l'any 2009, però sembla que 
finalment no es va publicar i repartir entre el personal de 
l'Ajuntament. Igualment així bona part de les mesures que 
proposa ja estan en marxa. 
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44..22..22..  ""CCoommpprraa  vveerrddaa""  aa  ll''AAjjuunnttaammeenntt  

Objectiu: Implicar a l'Ajuntament en la protecció del medi ambient a través de 
la demanda de productes i serveis ecològicament correctes. Proposa crear un 
Manual. 

• Material d'ús intern de l'Ajuntament. 
• Immobiliari urbà i vehicles. 
• Assolit parcialment Grau II:  

o Tot i que l'Ajuntament no té una política de compra verda 
específica, a les empreses que compra són grans distribuïdors 
que han de complir uns criteris estrictes mediambientals d'acord 
amb la normativa més recent.  

o A la guia esmentada al punt anterior, la qual no es va arribar a 
publicar, ja es puntualitza la necessita de comprar productes 
socialment i ambientalment més adequats. 

Indicadors de seguiment:  
• Que es realitzes el manual de compra verda de l'ajuntament. 

Antecedents:  
• Informació contemplada l'any 2004: 

o Existeixen ja iniciatives i experiències de compra verda per part de 
les administracions locals. En la Conferència Europea 
“EcoProcura” sobre Compra Verda, organitzada per l’ICLEI 
(International Council for Local Environmental Iniciatives) a 
Hannover l’any 1998 va considerar-se el primer fòrum europeu de 
compres ecològiques. En aquest fòrum es van intercanviar i 
discutir experiències entre les administracions locals i els seus 
proveïdors. Des de l’any 1998 s’han realitzat 4 EcoProcura a 
diferents països europeus, sempre amb la intenció d’intercanviar 
experiències i informació sobre la Compra Verda. 

o A Catalunya, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i 
la Diputació de Barcelona han editat la Guia de Compres 

Públiques Ambientalment Correctes  i Eines per a la compra 

verda municipal respectivament. 
o Actualment l’Ajuntament de Centelles no realitza una política de 

compra verda específica pel que respecte a material i serveis. 
• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 

o Interna: 
 Actualment l’Ajuntament de Centelles no realitza una 

política de compra verda específica pel que respecte a 
material i serveis. 

o Externa: 
 Existeixen ja iniciatives i experiències de compra verda per 

part de les administracions locals. En la Conferència 
Europea “EcoProcura” sobre Compra Verda, organitzada 
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per l’ICLEI (International Council for Local Environmental 
Iniciatives) a Hannover l’any 1998 va considerar-se el 
primer fòrum europeu de compres ecològiques. En aquest 
fòrum es van intercanviar i discutir experiències entre les 
administracions locals i els seus proveïdors. Des de l’any 
1998 s’han realitzat 9 EcoProcura a diferents països 
europeus, sent l'últim el 2014, sempre amb la intenció 
d’intercanviar experiències i informació sobre la Compra 
Verda. 

 A Catalunya, el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona han editat la Guia 

de Compres Públiques Ambientalment Correctes, Eines 

per a la compra verda municipal respectivament, compri 
reciclat, Guia de solvència tècnica i gestió ambiental, guia 

d'ambientalització de menjadors col·lectius, guia 

d'esdeveniments correctes, guia per la compra verda de 

vehicles, etc. 
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44..22..33..  CCeerrttiiffiiccaacciióó  ddee  ll''EElleeccttrraa  eenn  llaa  IISSOO  1144..000000//EEMMAASS  
((AAccttuuaallmmeenntt  IISSOO  1144..000011//EEMMAASS))  

Objectiu: Aconseguir la millora continua en temes ambientals de l'empresa de 
distribució d'electricitat a Centelles.  

• Assolit parcialment Grau I:  
o L'electra no té aquesta certificació en concret. 
o Igualment aixó l'Electra està fent esforços per a millorar la 

recollida i gestió dels seus residus, eficiència energètica, etc. 
Indicadors de seguiment:  

• Aconseguir la Certificació. 
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o L’empresa Electra distribució Centelles  és una empresa 

municipal, el que implica que l’Ajuntament és decisiu sobre les 
seves  polítiques i decisions empresarials. 

o La certificació en alguna de les normatives ISO 14000 o EMAS 
implica la incorporació de polítiques de millora contínua en els 
aspectes ambientals que s’estableixen cada any. 

o En els fòrums de discussió sobre la diagnosis es va plantejar la 
necessitat, des de el punt de vista exemplificador i des de el punt 
de vista de millora ambiental, de que l’empresa municipal 
Electradistribució Centelles incorporés els criteris ambientals en 
les seves polítiques d’actuació. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 L'empresa Electra distribució Centelles és una empresa 
municipal, el que implica que l'Ajuntament és decisius 
sobre les seves polítiques i decisions empresarials. 

 l'Electra està fent esforços per a millorar la recollida i gestió 
dels seus residus, eficiència energètica, etc. 
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  44..33..  EEdduuccaacciióó  aammbbiieennttaall  aallss  nneennss  

44..33..11..  MMaatteerriiaall  dd''eedduuccaacciióó  aammbbiieennttaall  ppeerr  aa  lleess  eessccoolleess  
((eessppeeccííffiiccaammeenntt  ppeerr  lleess  eessccoolleess))  

Objectiu: Sensibilitzar als escolars de Centelles per a que adoptin actituds el 
més respectuoses possibles amb l'entorn, mitjançant material didàctic centrat 
en el municipi. Com: 

• Material d'activitats i coneixements per a l'alumne: fitxes de treball amb 
exercicis/activitats i continguts teòrics. 

• Material guia per al professor. 
• De temes locals com: Coneix pas a pas el Puigsagordi, El riu Congost al 

seu pas per Centelles, L'aigua de les nostres fonts, etc. 
• Acció coordinada per l'Oficina de l'Agenda 21. 
• Assolit Parcialment Grau I: 

o Tot i que no s'ha fet exactament el que demana l'acció, s'ha fet: 
 2009 - Diagnosi sobre materials i residus a l'Escola Ildefons 

Cerdà i Sagrats Cors. 
 2010 - Tallers sobre residus a l'Escola Ildefons Cerdà i 

Sagrats Cors. 
 Tardor 2011 - Seminari de formació Hort Escolar per al 

professorat de l’Escola Xoriguer. 
 2011- projecte pedagògic per a l’estalvi energètic de 

l’Escola Ildefons Cerdà (edifici de dalt) i Col·legi Sagrats 
Cors. 

 08/6/2012- Xerrada Gallego. 
 1r semestre 2013 – Taller sobre estalvi energètic i 

seguiment de dades a l’escola Xoriguer. 
 Tardor 2013 - Tallers sobre recollida d'oli domèstic a les 

escoles Ildelfons Cerdà i Xoriguer. 
 Des de setembre de 2013 - Projecte EDUCO de recollida 

d'oli domèstic a les escoles Ildelfons Cerdà i Xoriguer. 
 Gener 2014 – Tallers sobre menjadora d’ocells escolar a 

l’escola Xoriguer. 
Indicadors de seguiment:  

• Realitzar el material didàctic proposat. 
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o Les escoles del municipi actualment integren continguts i activitats 

d’educació ambiental a diferents nivells (l’Agenda 21 Escolar, etc.)  
o Hi ha diferents grups infantils i juvenils que realitzen activitats 

relacionades amb l’entorn. 
o A través del Punt d’Informació Juvenil PIPA de Centelles els joves 

poden accedir a fòrums de qualsevol temàtica on tenen la 
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possibilitat d’expressar les seves inquietuds sobre els temes que 
els preocupen (contaminació dels cotxes, locals per a joves, etc.) 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Les escoles del municipi actualment integren continguts i 
activitats d’educació ambiental a diferents nivells: 

• 2009 - Diagnosi sobre materials i residus a l'Escola 
Ildefons Cerdà i Sagrats Cors. 

• 2010 - Tallers sobre residus a l'Escola Ildefons 
Cerdà i Sagrats Cors. 

• Tardor 2011 - Seminari de formació Hort Escolar per 
al professorat de l’Escola Xoriguer. 

• 2011- projecte pedagògic per a l’estalvi energètic de 
l’Escola Ildefons Cerdà (edifici de dalt) i Col·legi 
Sagrats Cors. 

• 08/6/2012- Xerrada Gallego. 
• 1r semestre 2013 – Taller sobre estalvi energètic i 

seguiment de dades a l’escola Xoriguer. 
• Tardor 2013 - Tallers sobre recollida d'oli domèstic a 

les escoles Ildelfons Cerdà i Xoriguer. 
• Des de setembre de 2013 - Projecte EDUCO de 

recollida d'oli domèstic a les escoles Ildelfons Cerdà 
i Xoriguer. 

• Gener 2014 – Tallers sobre menjadora d’ocells 
escolar a l’escola Xoriguer. 

 Hi ha diferents grups infantils i juvenils que realitzen 
activitats relacionades amb l’entorn. 

 A través del Punt d’Informació Juvenil PIPA de Centelles 
els joves poden accedir a fòrums de qualsevol temàtica on 
tenen la possibilitat d’expressar les seves inquietuds sobre 
els temes que els preocupen (contaminació dels cotxes, 
locals per a joves, etc.) 
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44..33..22..  TTaalllleerrss  aammbbiieennttaallss  ppeerr  aa  nneennss  

Objectiu: Sensibilitzar als nens de Centelles per a que adoptin actituds el més 
respectuoses possibles amb l'entorn, reforçant les activitats d'educació 
ambiental mitjançant tallers ambientals. 

• Desenvolupar espais d’educació ambiental fixes, complementaris a les 
activitats ja existents i coordinats amb la resta d’activitats d’educació. 
Per a fer-ho es proposa habilitar tallers ambientals en alguna de les 
dependències municipals i crear una ecoteca (biblioteca ambiental) a la 
mateixa biblioteca municipal de forma que es disposi del material 
d’educació ambiental present i es vagi ampliant amb els anys. L’ecoteca 
hauria de contenir material per adults, joves i nens. 

• Acció coordinada per l'Oficina de l'Agenda 21 local. 
• Assolit parcialment Grau I: 

o Tot i que el que proposa l'acció no s'ha dut a terme, l'objectiu en si 
s'ha anat treballant: 

 2009, 2010 i 2011 - Suport a les associacions de mares i 
pares de les escoles en l’organització d’activitats puntuals 
(fires d’intercanvi i de les 3Rs) i incorporant les seves 
inquietuds a l’hora de plantejar els projectes als centres 
educatius. 

 Fira de la Terra 2012 i 2013 – Tallers ambientals en el marc 
de la fira.  

 Juliol 2014 - Activitat ambiental sobre l'estalvi d'aigua. 
 Estiu 2015 i 2016 - Tallers ambientals al casal d’estiu de 

l’escola Ildefons Cerdà 
Indicadors de seguiment:  

• Realitzar les accions que es proposen. 
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o Les escoles del municipi actualment integren continguts i activitats 

d’educació ambiental a diferents nivells (l’Agenda 21 Escolar, etc.)  
o Hi ha diferents grups infantils i juvenils que realitzen activitats 

relacionades amb l’entorn.  
o A través del Punt d’Informació Juvenil PIPA de Centelles els joves 

poden accedir a fòrums de qualsevol temàtica on tenen la 
possibilitat d’expressar les seves inquietuds sobre els temes que 
els preocupen (contaminació dels cotxes, locals per a joves, etc.) 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Les escoles del municipi actualment integren continguts i 
activitats d’educació ambiental a diferents nivells:  

• 2009, 2010 i 2011 - Suport a les associacions de 
mares i pares de les escoles en l’organització 
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d’activitats puntuals (fires d’intercanvi i de les 3Rs) i 
incorporant les seves inquietuds a l’hora de plantejar 
els projectes als centres educatius. 

• Fira de la Terra 2012 i 2013 – Tallers ambientals en 
el marc de la fira.  

• Juliol 2014 - Activitat ambiental sobre l'estalvi 
d'aigua. 

• Estiu 2015 i 2016 - Tallers ambientals al casal d’estiu 
de l’escola Ildefons Cerdà 

 Hi ha diferents grups infantils i juvenils que realitzen 
activitats relacionades amb l’entorn.  

 A través del Punt d’Informació Juvenil PIPA de Centelles 
els joves poden accedir a fòrums de qualsevol temàtica on 
tenen la possibilitat d’expressar les seves inquietuds sobre 
els temes que els preocupen (contaminació dels cotxes, 
locals per a joves, etc.) 
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  44..44..::  SSeennssiibbiilliittzzaacciióó  aammbbiieennttaallss  aallss  
cciiuuttaaddaannss::  

44..44..11..  AApprrooffiittaammeenntt  ddee  ccaammppaannyyeess  ddee  sseennssiibbiilliittzzaacciióó  aammbbiieennttaall  
ssuupprraammuunniicciippaallss  

Objectiu: Fomentar un canvi d'hàbits i actituds dels ciutadans de Centelles en 
relació a diferents temes medi ambientals, beneficiant-se de les campanyes 
ambientals supramunicipals. 

• Aquesta acció consisteix en aprofitar i coordinar les campanyes de 
sensibilització ambiental supramunicipal, segons les necessitats del 
municipi i la resta de campanyes municipals. L’Oficina de l’Agenda 21 ha 
de ser qui organitzi i coordini aquestes campanyes. 

• Les campanyes supramunicipals que es realitzen actualment estan 
dirigides al reciclatge i la recollida selectiva, l’estalvi d’aigua, l’estalvi 
d’energia, la mobilitat, prevenció d’incendis, etc. Aquestes campanyes 
supramunicipals inclouen en la majoria de casos material a difondre. 
L’Oficina de l’Agenda 21 també s’haurà d’encarregar de recopilar i fer 
arribar als ciutadans aquest material. 

• Aquesta acció ha de ser coordinada per l’Oficina de l’Agenda 21 local. 
• Assolit Grau II: 

o Setmana europea de l'energia sostenible. 
o Setmana de la mobilitat sostenible i segura 
o Setmana europea de la prevenció de residus 
o Let's up clean Europe. (Campanya de neteja de rius). 
o Programa ambientalitzet Consell Comarcal (CCO) 
o Programa el Besos Viu 
o Programa desendolle't 
o Campanya SOS Aigua. 

Indicadors de seguiment:  
• Continuar aprofitant les noves campanyes supramunicipals. 

Antecedents: 
• Informació contemplada l'any 2004: 

o Actualment es realitzen campanyes de sensibilització ambiental 
generals supramunicipals i municipals. Aquestes es duen a terme 
sense una coordinació específica per al municipi i les 
supramunicipals no coincideixen necessàriament en el moment 
en el que es requereixen.   

o L’educació ambiental és avui en dia un tema ineludible en el 
conjunt de la gestió ambiental. La conscienciació i sensibilització 
és la millor mesura preventiva per assegurar en el futur una 
actitud més respectuosa amb el medi. Actualment, la majoria de 
les persones són reticents a un canvi d’hàbits sobretot quan es 
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tracta de fer quelcom sense ser directament recompensats 
econòmicament. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 
o Actualment s'aprofita: 

 Setmana europea de l'energia sostenible. 
 Setmana de la mobilitat sostenible i segura 
 Setmana europea de la prevenció de residus 
 Let's up clean Europe. (Campanya de neteja de rius). 
 Programa ambientalitzet Consell Comarcal (CCO) 
 Programa el Besos Viu 
 Programa desendolle't 
 Campanya SOS Aigua. 

o Externa: 
 Les campanyes supramunicipals que es realitzen 

actualment estan dirigides al reciclatge i la recollida 
selectiva, l’estalvi d’aigua, l’estalvi d’energia, la mobilitat, 
prevenció d’incendis, etc. Aquestes campanyes 
supramunicipals inclouen en la majoria de casos material a 
difondre. 
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44..44..22..  CCaammppaannyyeess  eessppeeccííffiiqquueess  ddee  sseennssiibbiilliittzzaacciióó  aammbbiieennttaall  

Objectiu: Sensibilitzar, informar i conscienciar a la població per afrontar 
problemes ambientals concrets del municipi. 

• Accions Coordinades des de l'Oficina de l'Agenda 21. 
• Assolit Grau II: 

o Octubre 2006- Estudi sobre Camins Escolars a Centelles. 
o Tardor 2007, 2008 i 2009 – Xerrades i activitats ambientals. 

Jornades de cultura i medi ambient.  
o Abril 2007 – Campanya informativa implantació de la recollida de 

la matèria orgànica 
o 2008 - Campanya de reforç de a recollida selectiva de la FORM. 
o Maig 2008 – Monitoratge ambiental en la Festa de la cooperació 
o Juliol 2008 – Retolació informativa dels contenidors de rebuig 
o Juliol 2008 – Implantació de les àrees d’aportació d’emergència i 

senyalització informativa. 
o 2009 - Campanya de reforç de a recollida selectiva de la FORM. 
o 2009 i 2010 – Campanya informativa sobre la recollida selectiva 

de residus assimilables a municipals al polígon industrial La 
Gavarra de Centelles. 

o 2010 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida de la 
FORM durant les festes de nadal.  

o Abril 2011 – Xerrada informativa del PAES 
o 2011 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida de la 

FORM durant les festes de nadal.  
o 2012 - Campanya de reforç de a recollida selectiva de la FORM. 
o 2012 - Campanya de foment de la recollida de la fracció verda 

(restes de poda i jardineria) 
o Fira de la Terra 2012 – Tallers ambientals en el marc de la fira 
o Festa Major 2012 - Visites ambientals de la festa major. 
o 2012 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida de la 

FORM durant les festes de nadal.  
o Fira de la Terra 2013 – Tallers ambientals en el marc de la fira 
o Juliol 2013 - Campanya informativa de foment de la recollida 

selectiva de la matèria orgànica i la Tinença responsable 
d'animals de companyia. 

o 2013 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida de la 
FORM durant les festes de nadal.  

o Maig 2014 - Campanya d'informació sobre tinença responsable 
d'animals de companyia mitjançant agents cívics al carrer. 

o Juny-agost 2014 - Tasques realitzades per l'agent cívic dins el Pla 
d'Ocupació. 

o 2014 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida de la 
FORM durant les festes de nadal.  
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o Primavera 2015 – Campanya informativa als comerços sobre 
recollida selectiva de vidre – programa Horeca 

o 2015 – Campanya informativa sobre la plaga de coloms urbans. 
o Festa Major 2015 - Visites ambientals de la festa major. 
o 2015 - Campanya de foment de la recollida de la fracció verda 

(restes de poda i jardineria) 
o 2015 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida de la 

FORM durant les festes de nadal.  
o Primavera 2016 – Campanya de tinença responsable d’animals de 

companyia 
o Festa Major 2016 - Visites ambientals de la festa major. 
o 2016 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida de la 

FORM durant les festes de nadal.  
Indicadors de seguiment: 

•  Continuar i millorar la feina que es fa actualment al municipi. 
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o Actualment es realitzen campanyes de sensibilització ambiental 

generals supramunicipals i municipals. Aquestes es duen a terme 
sense una coordinació específica per al municipi i les 
supramunicipals no coincideixen necessàriament en el moment 
en el que es requereixen.   

o L’educació ambiental és avui en dia un tema ineludible en el 
conjunt de la gestió ambiental. La conscienciació i sensibilització 
és la millor mesura preventiva per assegurar en el futur una 
actitud més respectuosa amb el medi. Actualment, la majoria de 
les persones són reticents a un canvi d’hàbits sobretot quan es 
tracta de fer quelcom sense ser directament recompensats 
econòmicament. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Aquests últims anys s'han fet: 
 Octubre 2006- Estudi sobre Camins Escolars a Centelles. 
 Tardor 2007, 2008 i 2009 – Xerrades i activitats ambientals. 

Jornades de cultura i medi ambient.  
 Abril 2007 – Campanya informativa implantació de la 

recollida de la matèria orgànica 
 2008 - Campanya de reforç de a recollida selectiva de la 

FORM. 
 Maig 2008 – Monitoratge ambiental en la Festa de la 

cooperació 
 Juliol 2008 – Retolació informativa dels contenidors de 

rebuig 
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 Juliol 2008 – Implantació de les àrees d’aportació 
d’emergència i senyalització informativa. 

 2009 - Campanya de reforç de a recollida selectiva de la 
FORM. 

 2009 i 2010 – Campanya informativa sobre la recollida 
selectiva de residus assimilables a municipals al polígon 
industrial La Gavarra de Centelles. 

 2010 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida 
de la FORM durant les festes de nadal.  

 Abril 2011 – Xerrada informativa del PAES 
 2011 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida 

de la FORM durant les festes de nadal.  
 2012 - Campanya de reforç de a recollida selectiva de la 

FORM. 
 2012 - Campanya de foment de la recollida de la fracció 

verda (restes de poda i jardineria) 
 Fira de la Terra 2012 – Tallers ambientals en el marc de la 

fira 
 Festa Major 2012 - Visites ambientals de la festa major. 
 2012 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida 

de la FORM durant les festes de nadal.  
 Fira de la Terra 2013 – Tallers ambientals en el marc de la 

fira 
 Juliol 2013 - Campanya informativa de foment de la 

recollida selectiva de la matèria orgànica i la Tinença 
responsable d'animals de companyia. 

 2013 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida 
de la FORM durant les festes de nadal.  

 Maig 2014 - Campanya d'informació sobre tinença 
responsable d'animals de companyia mitjançant agents 
cívics al carrer. 

 Juny-agost 2014 - Tasques realitzades per l'agent cívic dins 
el Pla d'Ocupació. 

 2014 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida 
de la FORM durant les festes de nadal.  

 Primavera 2015 – Campanya informativa als comerços 
sobre recollida selectiva de vidre – programa Horeca 

 2015 – Campanya informativa sobre la plaga de coloms 
urbans. 

 Festa Major 2015 - Visites ambientals de la festa major. 
 2015 - Campanya de foment de la recollida de la fracció 

verda (restes de poda i jardineria) 
 2015 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida 

de la FORM durant les festes de nadal.  
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 Primavera 2016 – Campanya de tinença responsable 
d’animals de companyia 

 Festa Major 2016 - Visites ambientals de la festa major. 
 2016 - Campanya informativa sobre els horaris de recollida 

de la FORM durant les festes de nadal.  

 

 

 

 

 

 

  



89 

PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  44..55..::  SSeennssiibbiilliittzzaacciióó  aammbbiieennttaall  aa  lleess  
aaccttiivviittaattss  eeccoonnòòmmiiqquueess  

44..55..11..  GGuuiiaa  aammbbiieennttaall  ddee  ll''eemmpprreessaa  

Objectiu: Afavorir el desenvolupament sostenible dels sectors industrial i 
comercial atenent a les característiques del municipi. 

• Elaborar una guia ambiental per a l’empresa a partir dels manuals de 
bones pràctiques existents. Aquesta guia haurà de contenir els següents 
punts: 

 Programa de Bones Pràctiques*  
 Legislació ambiental europea, estatal i autonòmica, 

obligacions i actuacions voluntàries, en el marc del medi 
ambient 

 Subvencions destinades a aquelles empreses que realitzin 
actuacions respectuoses amb el medi ambient 

 Publicacions, adreces i telèfons d’interès ambiental 
o Assolit Parcialment Grau II: 

 No s'ha realitzat la Guia. 
 Les noves normatives ambientals ajuden a complir els 

objectius aquí plantejats. 
 Actualment existeixen diferents manuals i guies de bones 

pràctiques ambientals generals per a les empreses i 
específics per a determinats sectors. 

Indicadors de seguiment:  
• Que es realitzi el Manual de Bones Pràctiques o es reparteixin i fomentin 

els existents. 
Antecedents: 

• Informació contemplada l'any 2004: 
o L’any 1997 el Departament de Medi Ambient va iniciar una 

campanya de Bones Pràctiques a les empreses. Les bones 
pràctiques són el conjunt de formes correctes d’actuació del 
personal, de gestió i de control de les activitats industrials, que 
afavoreixen la minimització de residus, d’emissions, de consum 
d’aigua, de consum d’energia, etc. Les bones pràctiques poden 
ser dutes a terme en general, amb molt poc cost i per tant amb un 
retorn ràpid d’inversió. A més es considera una de les formes de 
minimització de residus i emissions més efectives. 

o Actualment existeixen diferents manuals i guies de bones 
pràctiques ambientals generals per a les empreses i específics 
per a determinats sectors (elaborats pel Centre d’Iniciatives per a 
la Producció Neta (CIPN), el Centre per a l’Empresa i el Medi 
Ambient (CEMA), l’Ajuntament de Barcelona, etc.) 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Externa: 
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 L’any 1997 el Departament de Medi Ambient va iniciar una 
campanya de Bones Pràctiques a les empreses. Les bones 
pràctiques són el conjunt de formes correctes d’actuació 
del personal, de gestió i de control de les activitats 
industrials, que afavoreixen la minimització de residus, 
d’emissions, de consum d’aigua, de consum d’energia, etc. 
Les bones pràctiques poden ser dutes a terme en general, 
amb molt poc cost i per tant amb un retorn ràpid d’inversió. 
A més es considera una de les formes de minimització de 
residus i emissions més efectives. 

 Actualment existeixen diferents manuals i guies de bones 
pràctiques ambientals generals per a les empreses i 
específics per a determinats sectors. 
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44..55..22..  MMaannuuaall  ddee  BBoonneess  PPrrààccttiiqquueess  ppeerr  aaggrriiccuullttoorrss  ii  rraammaaddeerrss  

Objectiu: Conscienciar als agricultors i ramaders del municipi dels problemes 
ambientals que comporten les males pràctiques agrícoles i, en concret, la mala 
gestió dels residus ramaders, amb la finalitat de conservar el medi que els 
envolta. Proposa: 

• Adaptar material ja elaborat (manual de bones pràctiques dels diferents 
sectors en qüestió) per als agricultors de Centelles tenint en compte la 
situació actual dels mateixos i la problemàtica de contaminació per 
nitrats palesa al municipi i a tota la comarca. Per fer-ho cal revisar els 
manuals ja existents i valorar la conveniència d’adaptar-los o utilitzar un 
d’ells sense ser necessària cap adaptació. 

• En el cas que calgui adaptar un dels manuals, caldrà determinar la millor 
adaptació a realitzar, fer-la i  posteriorment editar i difondre el manual 
per als agricultors.  

• En el cas de poder emprar un manual ja existent sense necessitat 
d’adaptar-lo caldrà reunir un nombre d’exemplars suficient. 
Posteriorment caldrà fer arribar el manual als agricultors del municipi i fer 
per als mateixos un curs formació sobre l’aplicació del manual. 

• Aquesta acció ha d'estar coordinada per l'Oficina de l'Agenda 21 local. 
• Parcialment assolit Grau II: 

o Tot i que no s'ha adaptat, pròpiament dit, un manual de bones 
pràctiques. L'ajuntament s'assegura que les explotacions 
ramaderes i agrícoles compleixen amb les llei vigent, la qual s'ha 
anat tornant més respectuosa amb el medi ambient. 

Indicadors de seguiment:  
• Realitzar el manual i adaptar-lo a les noves normatives. 

Antecedents: 
• Informació contemplada l'any 2004: 

o Els problemes de contaminació de les aigües per nitrats 
procedents de fonts agràries han estat abordats per la Unió 
Europea amb la Directiva  91/676/CEE, de 12 de desembre de 
1991, transposada pel Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, al 
dret de l’Estat. 
El Reial Decret 261/1996 estableix que les comunitats autònomes 
elaborin un Codi de bones pràctiques agràries que els agricultors 
podran posar en pràctica de forma voluntària amb la finalitat de 
reduir la contaminació produïda per nitrats d’origen agrari. Aquest 
Codi serà d’obligat compliment en aquelles superfícies territorials 
que hagin estat designades com a zones vulnerables en relació a 
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. El Decret 
283/1998, de 21 d’octubre, designa les zones vulnerables de 
Catalunya.  
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D’acord amb el que preveu la Directiva 91/676/CEE i el Reial 
Decret 261/1996 s’aprova a Catalunya en l’Ordre de 22 octubre 
de 1998  el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el 
nitrogen. 
A Catalunya el Decret 205/2000 estableix el programa de 
mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 
agràries. 

o Centelles no està catalogada actualment com a territori 
vulnerable, malgrat els aqüífers estan fortament contaminats per 
substàncies nitrogenades. 

o Qualsevol explotació ramadera té l’obligació (segons el Decret 
220/2001) d’elaborar i aplicar un  pla de gestió de les dejeccions 
ramaderes (PGDR), per tal d’acreditar-ne una correcta gestió, i de 
portar un llibre de gestió de les dejeccions ramaderes en el qual 
ha de constar les dades corresponents a la gestió realitzada. 

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o Interna: 

 Centelles no està catalogada actualment com a territori 
vulnerable, malgrat els aqüífers estan fortament 
contaminats per substàncies nitrogenades. 

o Externa: 
 Els problemes de contaminació de les aigües per nitrats 

procedents de fonts agràries han estat abordats per la Unió 
Europea amb la Directiva  91/676/CEE, de 12 de desembre 
de 1991, transposada pel Reial Decret 261/1996, de 16 de 
febrer, al dret de l’Estat. 

 El Reial Decret 261/1996 estableix que les comunitats 
autònomes elaborin un Codi de bones pràctiques agràries 
que els agricultors podran posar en pràctica de forma 
voluntària amb la finalitat de reduir la contaminació 
produïda per nitrats d’origen agrari. Aquest Codi serà 
d’obligat compliment en aquelles superfícies territorials que 
hagin estat designades com a zones vulnerables en relació 
a la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
El Decret 283/1998, de 21 d’octubre, Decret 476/2004, 
Acord GOV/128/2009 i Acord GOV/13/2015 designen les 
zones vulnerables de Catalunya. 
D’acord amb el que preveu la Directiva 91/676/CEE i el 
Reial Decret 261/1996 s’aprova a Catalunya en l’Ordre de 
22 octubre de 1998  el Codi de bones pràctiques agràries 
en relació amb el nitrogen. 
A Catalunya el Decret 205/2000 estableix el programa de 
mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables 
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en relació amb la contaminació de nitrats procedents de 
fonts agràries.  

 A Catalunya el Decret 136/2009 estableix el programa 
d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb 
la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts 
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 
Qualsevol explotació ramadera té l’obligació (segons el 
Decret 136/2009) d’elaborar i aplicar un  pla de gestió de 
les dejeccions ramaderes (PGDR), per tal d’acreditar-ne 
una correcta gestió, i de portar un llibre de gestió de les 
dejeccions ramaderes en el qual ha de constar les dades 
corresponents a la gestió realitzada.  
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PPrrooggrraammaa  dd''aaccttuuaacciióó  44..66..::  PPllaa  eessttrraattèèggiicc  ddee  CCeenntteelllleess  

44..66..11..  EEssttuuddiiss  iinniicciiaallss  ppeerr  aa  rreeaalliittzzaarr  uunn  ffuuttuurr  PPllaa  EEssttrraattèèggiicc  ddee  
CCeenntteelllleess  

Objectiu: Iniciar els estudis per a realitzar la Fase I del futur Pla Estratègic de 
Centelles. 

• Assolit parcialment Grau I: 
o Tot i que no s'ha fet l'estudi en concret, s'han realitzat múltiples 

estudis i plans tècnics sectorials com: 
 PGOM de Centelles. 
 Pla de Barris. 
 Pla director de clavegueram. 
 Mapa acústic i regulació del soroll. 
 Pla d'accessibilitat. 
 Pla de mobilitat. 

o A nivell supramunicipal existeixen plans d'ordenació del territori: 
 Pla territorial parcial de les Comarques Centrals. 
 Pla especial de delimitació definitiva dels espais PEIN. 
 Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals aprovat 

l'any 2016 i on s'estableixen criteris i accions a complir pel 
que respecta el paisatge. 

Indicadors de seguiment:  
• Realitzar els estudis inicials proposats. 

Antecedents: 
• Informació contemplada l'any 2004: 

o Als Fòrums de participació ciutadana emmarcats dins l’Auditoria 
Ambiental han aparegut inquietuds per part dels vilatans en 
relació als àmbits d’identitat, societat i economia. Aquests àmbits 
són col·laterals a l’estudi de l’Auditoria Ambiental més centrada 
en els àmbits del  territori i medi ambient. 

o En l’esbós efectuat de la situació econòmica de Centelles dins del 
marc de l’Auditoria s’ha observat una tendència a la terciarització 
de l’economia, tot i que el sector industrial encara resulta 
majoritari.  D’altra banda Centelles disposa de nombroses 
potencialitats que poden ésser  aprofitades.  Els serveis, la 
ciutadania o la pròpia identitat com a poble són alguns altres trets 
sobre els que hi ha que aprofundir per tal de millorar la qualitat de 
vida dels vilatans.  

• Especificacions, nova informació i on trobar-la: 
o S'han realitzat múltiples estudis i plans tècnics sectorials com: 

 PGOM de Centelles. 
 Pla de Barris. 
 Pla director de clavegueram. 
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 Mapa acústic i regulació del soroll. 
 Pla d'accessibilitat. 
 Pla de mobilitat. 

o A nivell supramunicipal existeixen plans d'ordenació del territori: 
 Pla territorial parcial de les Comarques Centrals. 
 Pla especial de delimitació definitiva dels espais PEIN. 
 Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals aprovat 

l'any 2016 i on s'estableixen criteris i accions a complir pel 
que respecta el paisatge. 
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RReessuumm  ddee  rreessuullttaattss  
 

La valoració del grau d'execució del Pla d’acció és positiva, ja que el 67% de 
les accions s'han assolit o s'han realitzat actuacions significatives per al seu 
assoliment. També s’observa que prop d’un 20% de les accions s'han 
desenvolupat parcialment gràcies a factors externs, la qual cosa ha afavorit la 
millora dels vectors ambientals del municipi. Resten, doncs, un 13% de les 
accions pendents d’assolir i en revisió respecte el plantejament descrit al Pla 
d’Acció de l'any 2004. 

Taula 1. Distribució de les 46 accions segons la valoració del grau d’assoliment 

Grau d'assoliment Nbre. accions 
Assolida Grau I 7 

Grau II 10 
Assolida parcialment Grau I 14 

Grau II 9 
No Assolida 6 

Total 46 
 

 
Gràfic 1. Distribució, en percentatge, del grau d’assoliment de les 46 accions avaluades 

 
Les 46 accions del Pla d’Acció de l’Agenda 21 local de Centelles s'agrupen en 
quatre línies estratègiques d’acord amb les prioritats del municipi i establint 
prèviament uns objectius i criteris de desenvolupament del municipi. En l’anàlisi 
dels resultats per Línies Estratègiques s'observen diferències importants en el 
grau d'assoliment.  

La línia estratègica amb un percentatge més elevat d’accions assolides és la 
L.E. 3 (Control i disminució de la contaminació ambiental), amb més del 65%, 
seguida de la L.E. 2 (Cap a un medi urbà de qualitat), amb un 50% d’accions 
assolides. Però tenint en compte el nombre d'accions que es van definir per a 
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cada línia estratègica, observem que les línies estratègiques on més s’ha 
avançat en l’execució del Pla d’Acció són la L.E. 2 i la L.E. 4 (Informació i 
coneixement per a millorar el municipi), que engloben més d’un 70% del total 
d’accions assolides o parcialment assolides del Pla d’Acció.  

Per contra, en la L.E. 1 (Conservació de l’entorn verd de Centelles) només 
s’han identificat avenços en l’execució del Pla d’Acció en un 55% de les 
accions incloses en aquesta línia estratègica. En números absoluts, és en 
aquesta línia estratègica on trobem més accions no assolides (4) que 
signifiquen més del 65% del total d’accions no assolides del Pla d’Acció. 
Aquesta situació es pot explicar pel fet que la L.E. 1 és la que avarca les 
qüestions territorials i algunes de les accions més complexes. Les accions 
plantejades en aquesta línia estratègica requereix de diàleg i consens entre 
diferents agents territorials, ja siguin particulars, administracions, propietaris, 
etc., la qual cosa dificulta la trobada de posicionaments comuns i, per tant, la 
consecució de les accions. En qualsevol cas, es tracta de la línia estratègica 
prioritària del Pla d’Acció, i on s’haurien de centrar els esforços en la continuïtat 
del procés. 

 

Gràfic 2. Distribució en nombres absoluts de l’assoliment de les accions, agrupades per línies 
estratègiques 
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Gràfic 3. Distribució en percentatge de l’assoliment de les accions, agrupades per línies 
estratègiques 
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TTaauullaa  rreessuumm  ddeell  ggrraauu  dd''aassssoolliimmeenntt  ddee  ccaaddaa  aacccciióó  

 

Acció 
Assolida 

Grau I 
Assolida 
Grau II 

Parcialme
nt 

assolida 
Grau I 

Parcialme
nt 

assolida 
Grau II 

No 
assolida 

1.1. Pla Especial d'Usos del Sòl no Urbanitzable    X  
1.2. Pla de Gestió de la Sauva Negra     X 
1.3. Plans de Gestió de les àrees forestals privades    X  
1.4. Restauració de la llera i entorns del riu Congost  X    
1.5. Estudi hidrogeològic del territori. Mapa de vulnerabilitat     X 
1.6. Delimitació i protecció de les àrees de recàrrega dels aqüífers     X 
1.7. Senyalització de la qualitat de l'aigua en totes les fonts del municipi X     
1.8. Incloure el municipi com a zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents 

de fonts agràries     X 
1.9. Elaboració d'un mapa de pous privats i del seu estat de legalització    X  
2.1. Normes complementàries per als Plans Parcials    X  
2.2. Revisió de la urbanització dels polígons industrials de Centelles   X   
2.3. Urbanisme sostenible   X   
2.3. Inici de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Centelles     X 
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2.4. Revisió del Pla Especial de Protecció del Centre Històric i dels Elements d'Interès 
del Terme Municipal (1995).   X   

2.5. Dependències municipals sostenibles  X    
2.6. Ordenança municipals d'edificació sostenible    X  
2.7. Foment de les Energies renovables   X   
2.8. Millora en l'eficiència energètica en l'enllumenat públic  X    
2.9. Millor en la gestió de la recollida selectiva  X    
2.10. Implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus X     
2.11. Reducció del nivell de pèrdues de la xarxa de distribució d’aigua   X   
2.12. Estudi de l'estat de la xarxa de clavegueram. Pla Director de clavegueram X     
2.13. Estudi de la mobilitat local X     
2.14. Millora de la vialitat urbana  X    
2.15. Transformació d'alguns carrers en carrers de vianants X     
2.16. Millora de la xarxa de camins  X    
2.17. Millora de la línia de ferrocarril Barcelona-Puigcerdà   X   
3.1. Mapa de sensibilitat acústica X     
3.2. Estudi de la contaminació lumínica X     
3.3. Control de la contaminació atmosfèrica al municipi   X   
3.4. Millora del control de les empreses que gestionen, apliquen o produeixen purins en 

el municipi    X  
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3.5. Avaluació del grau de compliment de la Llei 20/2009  X    
3.6. Seguiment de les activitats extractives dins i fora del terme municipal que tenen 

impacte sobre Centelles  X    
4.1. Oficina de l'Agenda 21   X   
4.2. Guia Ambiental del ciutadà   X   
4.3. Fòrum Ambiental     X 
4.4. Disseny i implantació d'un programa de Bones Pràctiques a l'Ajuntament de 

Centelles   X   
4.5. "Compra verda" a l'Ajuntament    X  
4.6. Certificació de l'Electra en la ISO 14.001/EMAS   X   
4.7. Material d'eduació ambiental pera les escoles    X   
4.8. Tallers ambientals per a nens   X   
4.9. Aprofitament de campanyes de sensibilització ambiental supramunicipals  X    
4.10. Campanyes específiques de sensibilització ambiental  X    
4.11. Guía ambiental de l'empresa    X  
4.12. Manual de Bones Pràctiques per agricultors i ramaders    X  
4.13. Estudis inicials per a realitzar un futur Pla Estratègic de Centelles   X   
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CCoonncclluussiioonnss  
 

L’Agenda 21 Local i el seu Pla d’Acció es manté com un dels instruments 
municipals de planificació estratègica i de sostenibilitat més útils per a la 
definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de medi ambient.  

Actualment l’aplicació d’objectius de mitigació i canvi climàtic està present en el 
programa de medi ambient de l’ajuntament de Centelles. El municipi està 
adherit al Pacte d’Alcaldes i s’ha realitzat el Pla d’Acció d’Energia Sostenible 
(PAES), per la qual cosa és un moment òptim per a què l’Agenda 21 assoleixi 
la seva màxima aplicació ja que esdevé un instrument que serveix per 
relacionar la planificació territorial amb les mesures de mitigació i d’adaptació al 
canvi climàtic, amb la sensibilització ciutadana i amb la sostenibilitat municipal. 

L’avaluació realitzada ha identificat les accions pendents de realitzar i les que 
requereixen d’un impuls però també mostra la necessitat de reformular algunes 
accions o, fins i tot, de descartar-ne altres, ja que les circumstàncies que van 
portar a la seva definició han canviat davant dels nous reptes d’una societat en 
canvi constant. 
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NNoouuss  RReepptteess,,  PPrroobblleemmààttiiqquueess  ii  OOppoorrttuunniittaattss  ppeerr  aa  
CCeenntteelllleess  
 

Des de la finalització de l'Agenda 21 l'any 2004, han aparegut noves 
problemàtiques i debats a l'entorn del medi ambient a nivell local, nacional i 
internacional: 

• Intensificació del Canvi Climàtic: durant els últims anys ha continuat 
augmentant la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera el 
que obliga a intensificar la lluita contra el Canvi Climàtic a tots els nivells: 

o Es pot intentar promoure el cotxe elèctric tot negociant la 
implantació de punts de càrrega a les gasolineres del municipi i al 
llarg del municipi. 

o Es pot promoure les aplicacions i serveis per compartir cotxe. 
o Compra de vehicles elèctrics per part de l'Ajuntament. 
o Promoure les energies renovables com la biomassa, que ajuda a 

rendibilitzar els boscos, o l'energia fotovoltàica. 
o Promoure l'eficiència energètica en els edificis municipals i entre 

la població. 
 

• Espècies invasores: com per exemple l'arribada del mosquit tigre al 
municipi. També són problema espècies invasores vegetals com la 
canya de riu (Arundo donax) o espècies animals com el Cranc roig 
americà (Procambarus clarkii), la vespa asiàtica (Vespa velutina) o el 
Visó americà (Neovison vison). A més l'increment de la temperatura 
global pot provocar el sorgiment de malalties desconegudes la zona. 

o Des de l'Ajuntament de Centelles l'any 2015 es va realitzar un Pla 
de control de la població de mosquit tigre. 
 

• Amb el temps l'aigua serà un bé cada vegada més escàs degut al Canvi 
climàtic: 

o Redacció d'un Pla de millora i renovació de la xarxa de 
subministrament d'aigua (reduir pèrdues). 

o Aprovació d'una ordenança municipal d'estalvi d'aigua incloent la 
recollida d'aigües pluvials i la reutilització d'aigües grises. 

o Realització d'un estudi tècnic que determini la viabilitat i el cost de 
descontaminació dels pous municipals contaminats. 

o Plantejar la necessitat o no de la re-municipalització de l'aigua en 
consonància la tendència global a moltes grans ciutats del món. 

o Estudi tècnic d'un sistema de descalcificació de l'aigua de la 
xarxa. 

o Realització de campanyes de sensibilització per a minimitzar el 
consum d'aigua domèstica. 
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o Estudi tècnic per assegurar el cabal ecològic de rius i rieres del 
municipi. 

o La gestió forestal sostenible pot permetre l'augment d'aigua 
disponible als aqüífers als disminuir la captació d'aigua de les 
masses forestals. 

o Continuar millorant i arreglant les deficiències de la xarxa de 
clavegueram. 
 

• Pobresa Energètica: La Crisi Econòmica iniciada l'any 2008 i l'augment 
del preu de l'energia va incrementar notablement el que es coneix com a 
Pobresa Energètica. Aquesta es defineix com la incapacitat d'una llar de 
satisfer una quantitat mínima de serveis de l'energia per a cobrir les 
seves necessitats bàsiques. Com mantenir la vivenda en unes 
condicions de climatització adequades per a la salut (18 a 21 ºC a 
l'hivern i 25 ºC a l'estiu, segons criteris de l'Organització Mundial de la 
Salut).  

o Des dels municipis es poden promoure mesures per a combatre la 
Pobresa Energètica tot aprofitant que l'Electra és una empresa 
municipal. 

o Es poden demanar ajudes o subvencions per a millorar l'eficiència 
energètica de les vivendes del municipi. 
 

• Alimentació Ecològica i de km0: la ciutadania està cada vegada més 
conscienciada sobre la salut i el respecte al medi ambient. L'alimentació 
ecològica i de proximitat és una aposta clara cap aquesta via. Molts 
països estant promocionant aquest model d'agricultura gràcies als seus 
beneficis a tots els nivells:  

o Establiment de criteris de gestió de l'entorn de les Masies 
existents. 

o Establiment d'exempcions fiscals a les iniciatives de recuperació 
de masies amb explotació agroramadera. 

o Creació d'un servei d'assessorament sobre ajuts a masies i 
explotacions agroramaderes. 

o Realització d'un estudi empresarial per conèixer la viabilitat de 
noves explotacions agroramaderes vinculades al municipi. 

o Facilitar l'accés a les noves tecnologies a les masies amb 
explotació agroramadera. 

o Organització d'una firal mensual o aprofitant la setmanal per a 
promocionar els productes agroramaders autòctons. 

o Promocionar horts públics i municipals. 
o Promoció dels aliments ecològics i de km0 als comerços locals. 

 
• Economia responsable social i ambientalment: 

o Foment del cooperativisme al municipi. 
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o Estimular els recursos de Centelles en termes de promoció 
turística. 

o Ampliar i diversificar l'oferta formativa i ocupacional. 
o Redacció d'un Pla de comerç de proximitat. 
o Introducció de criteris ambientals, solidaris i socials en els plecs 

de condicions i convenis de contractació de serveis externs i 
concessions al municipi. 
 

• Residus: 
o Plantejar la necessitat o no de la recollida porta a porta al 

municipi. 
o Campanyes de sensibilització per a la reducció de residus, foment 

del reciclatge i de no embrutar l'entorn del municipi. 
o Foment als comerços locals i a la ciutadania perquè optin per 

productes a granel o amb menys embalatges. 
 

• Urbanisme: 
o Canvi d'arbrat amb arrels superficials per un d'arrels profundes 

per evitar l'aixecament del paviment i a ser  possible augmentar la 
superfície arbrada a l'entorn urbà. 

o Evitar l'arbrat viari no autòcton com l'Ailant (espècie invasora). 
o Pla de recomanació d'arbrat viari. 
o Augmentar el nombre de bancs al municipi per amabilitzar l'entorn 

urbà. 
o Recuperació de fonts públiques i naturals per amabilitzar l'entorn 

urbà. 
o Continuar amb la pacificació del transit i peatonalització de 

l'entorn urbà. 
o Possibilitat de fer: 

 Ordenança d'arbrat. 
 Pla Director de l'arbrat viari. 
 Pla Director del verd urbà. 

 

 
 

 
 

 


