
Aiguafreda 
 

Línia estratègica 1: Territori 

1. Seguiment de l’afectació ambiental del futur projecte del nou traçat de la C-17 i el desdoblament de la línia ferroviària al 

seu pas per la vall del Congost 

2. Aprovació d’una ordenança de construcció sostenible 

3. Obertura i manteniment d’una franja de protecció davant el risc d’incendis al voltant del poble 

4. Inclusió de criteris sostenibilistes en el futur ordenament urbanístic 

5. Classificació com a sòl no urbanitzable d’especial interès per a la biodiversitat i la connectivitat, el tram baix de la riera de 

Martinet 

6. Condicionament de l’accés al Parc Natural del Montseny a la zona de la Font dels Enamorats 

 

Línia estratègica 2: Mobilitat 

7. Redacció del Pla de mobilitat conjunt amb els municipis veïns 

8. Organització de camins escolars  

Aclariment: a la fitxa de l’acció es recollirà que aquesta acció quedarà resolta amb el Pla de mobilitat 

9. Instar a la Direcció General de Carreteres que apliqui mesures per pal·liar els efectes del soroll emès per la C-17 

10. Realització d’un projecte de carril bici o via ciclable entre Sant Martí de Centelles i Aiguafreda que accedeixi a l’Estació 

Aclariment: a la fitxa de l’acció es recollirà la possibilitat de crear un carril bici per tot el municipi 

11. Regulació i limitació del tonatge i la circulació dels vehicles pesants que accedeixen a les pedreres 

 

Línia estratègica 3: Natura 

12. Aprovació d’una ordenança reguladora d’accés i ús del medi natural 

13. Redacció de la Carta del Paisatge de la Vall del Congost 

14. Execució d’un pla d’eradicació i/o contenció d’espècies invasores 

15. Redacció del catàleg d’arbres d’interès local 

16. Redacció d’un catàleg de les fonts, avencs i coves del municipi 

Aclariment: a la fitxa de l’acció s’hi recollirà que prèviament al catàleg primer caldrà realitzar un inventari de tots aquests elements 

patrimonials, així com també un estudi per valorar la possibilitat de recuperar les fonts perdudes i l’arranjament de les que es 

troben en més mal estat 

17. Recuperació dels camins del municipi 

18. Aprovació, redacció i execució del Pla especial de l’àmbit fluvial 

19. Regulació, ordenació i potenciació de les zones d’hortes que limiten amb el riu Congost 



20. Realització d’una campanya de sensibilització ambiental sobre la importància de mantenir netes les parcel·les 

ubicades en sòl urbanitzable 

21. Vetllar pel bon compliment de la normativa vigent en relació a les pedreres 

 

Línia estratègica 4: Aigua 

22. Aprovació d’una ordenança municipal d’estalvi d’aigua 

23. Cens de totes les captacions d’aigua del municipi 

24. Realització d’un estudi hidrogeològic per avaluar la possibilitat d’aprofitament dels recursos hídrics municipals 

25. Instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua a tots els equipaments públics 

26. Incorporació de l’ús de la xerojardineria en els espais públics enjardinats 

27. Realització d’una campanya d’informació ambiental sobre xerojardineria adreçada a la població 

28. Realització periòdica de campanyes de sensibilització per minimitzar el consum d’aigua domèstica 

29. Revisió i rehabilitació de la xarxa de clavegueram existent per adequar-lo a la normativa vigent 

30. Evitar els abocaments d’aigües residuals al tram baix de la riera de Martinet 

31. Redacció del Pla Director del clavegueram 

Aclariment: a la fitxa de l’acció s’esmentarà que ja s’hi està treballant amb la redacció del POUM 

 

Línia estratègica 5: Residus 

32. Organització de les festes municipals sota la premissa del residu zero 

33. Aprovació d’una ordenança municipal per regular la propaganda comercial 

34. Organització d’una fira d’intercanvi conjunta de Sant Martí de Centelles i Aiguafreda 

35. Organització de campanyes per estimular la recollida de l’oli usat entre els domicilis particulars i els establiments de 

restauració 

36. Instal·lació d’un dipòsit per a la recollida d’oli vegetal usat 

 

Línia estratègica 6: Energia 

37. Instal·lació de fonts energètiques renovables als equipaments públics de nova construcció 

38. Aprovació d’una ordenança que estengui la instal·lació de plaques solars als edificis industrials 

39. Promoció de la instal·lació de fonts energètiques renovables entre els particulars  

Aclariment: a la fitxa de l’acció s’esmentarà que una de les fonts energètiques a promocionar són les calderes de 

biomassa 

40. Redacció del Pla d’acció d’energia sostenible  

41. Millora de la gestió energètica dels equipaments municipals 



42. Realització de campanyes d’educació ambiental sobre bones pràctiques en l’ús domèstic de l’energia 

 

Línia estratègica 7: Societat i serveis 

43. Implantació de bones pràctiques ambientals en les dependències i instal·lacions municipals 

44. Introducció de criteris ambientals, solidaris i socials en els plecs de condicions i convenis de contractació dels serveis externs i 

concessions municipals 

45. Assessorament als centres educatius de tots els recursos per aproximar la sostenibilitat a l’entorn escolar 

46. Creació d’un apartat dedicat al medi ambient i a l’Agenda 21 a la pàgina web municipal 

47. Redacció del Pla Educatiu Municipal 

48. Declaració del municipi com a zona lliure de transgènics 

49. Redacció dels plans d’emergència INFOCAT, INUNCAT, NEUCAT, SISMICAT, TRANSCAT 

50. Continuació de les taques cíviques de recuperació ambiental dels espais fluvials endegades amb l’Associació local Martinet 

Grup de Defensa Fluvial 

51. Aprovació del reglament de participació ciutadana  

52. Implantació dels pressupostos participatius 

53. Organització de campanyes de sensibilització ambiental adreçades a tota la població 

Aclariment: a la fitxa de l’acció s’hi inclourà que una de les campanyes pot anar encaminada a promocionar la compartició del 

vehicle privat entre la ciutadania 

54. Realització de campanyes de sensibilització ambiental adreçades al sector comercial 

55. Realització de campanyes de sensibilització ambiental adreçades al sector industrial 

 

 

 


