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2. MODEL TERRITORIAL I MOBILITAT
ODS

Funcions RdB

-

2.1

Desenvolupament sostenible

Minimitzar el creixement urbanístic

PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Modificar el planejament urbanístic general dels municipis d’acord amb les seves
potencialitats i debilitats, considerant la necessitat o no del creixement.
L’eina és el planejament general, s’ha de revisar en cada cas. Desclassificació
2. Garantir una visió supramunicipal del territori per tal de que les accions que es porten
a terme afavoreixin el territori en el seu conjunt (generar complicitats entre municipis en
els interessos coincidents).
3. Posar en valor i protegir el patrimoni natural i cultural de la CB per condicionar el
creixement urbanístic de cada municipi - rehabilitació nuclis antics- incentiu polítiques
econòmiques al pas de la segona residència a la primera.
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Revisió dels planejaments municipals per corregir previsions d’afectar boscos,
pendents del 20./., zones humides i connectors naturals i adaptar-los a les necessitats
reals en funció de creixement de la població.
2. Potenciar la utilització d’habitatges buits.
4. Foment de remodelació i rehabilitació d’habitatges, recerca de línies d’ajut i incentius
fiscals per a reformes d’habitatges i recuperar habitatges abandonats.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 6 participants
1. Revisió dels POUMs amb criteris moderns de sostenibilitat.
2. Priorització de l’ús d’habitatges rehabilitats abans que de nova construcció.
3. Limitar el creixement urbanístic a les zones urbanes consolidades i no afectar zones
rústiques qualificades com urbanitzables.

2.2

Implementar estratègies d’adaptació al canvi climàtic als instruments de
planejament urbanístic i territorial del litoral

PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Estudiar el desgast dels àrids dels rius (regeneració de platges). Conseqüències
temporals. Balanç aportació de sorres a les platges (dunes edificades+rius). Trencament
del cicle de la sorra
2. Prevenció d’incendis.
3. Donar eines als sectors econòmics (primari, ...) per afrontar les conseqüències del
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canvi climàtic.
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Per nous planejaments cal que es tingui en compte la disponibilitat d’aigua ara i en el
futur.
2. Revisar sistemes d’escorrenties i zones inundables amb visió d’increment de la
torrencialitat.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 6 participants
1. Aplicar normatives de construcció que comportin: pavimentació porosa, sostenibilitat
energètica, estalvi d’aigua, aprofitament públic i privat d’aigües pluvials, minimització i
reciclatge de residus, etc.
2. Tenir en compte en la planificació els riscos previstos a causa del canvi climàtic (p.e.
inundabilitat, increment del nivell del mar, sistemes naturals més vulnerables, etc.).

2.3 Condicionar el desenvolupament urbanístic i territorial a la capacitat de càrrega de
l’entorn natural
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Identificació de la capacitat de càrrega dels diferents territoris en base a diferents
variables (aigua, vehicles/estacionament, B). Adaptable a cada cas.
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Promoure un règim de protecció del sòl agrícola que eviti usos impropis i que el sòl no
urbanitzable no sigui el calaix de sastre on posar tot tipus de naus sense mesura,
dotant-lo d’un règim de protecció que defineixi els paràmetres i usos admesos i
prioritzi ubicacions en zones periurbanes i millorar el control i disciplina urbanística en
sòl no urbanitzable.
2. Treballar per evitar implantació de noves granges industrials de porcs i promoure la
ramaderia extensiva.
3. Revisar planejaments per protegir els connectors ecològics de forma efectiva. Posar
en valor la xarxa de carreteres locals com a eixos integrats des d’on gaudir del paisatge
i evitar la seva transformació en vies ràpides.
LLAGOSTERA 18.02.2019, (suggerit pel grup 1: Aigua, energia renovable i biodiversitat,
6 participants)
1. Definir els indicadors ambientals que permetin establir la capacitat de càrrega d’un
municipi.
2.

Avaluar l’impacte d’un projecte en base al seu efecte de càrrega ambiental.

LLAGOSTERA 18.02.2019, (suggerit pel grup 1: Aigua, energia renovable i biodiversitat,
6 participants)
1. Promoure que no hi hagi tanta dependència de la ramaderia intensiva. Agricultura més
vinculada a la producció d’aliments.
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2.4 Potenciar l’ús del transport públic per part de la població local i de visitants
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Política d’incentius econòmics a l’ús del transport públic.
2. Mesures de limitació del vehicle privat: pacificació dels nuclis urbans.
3. Campanyes de conscienciació (canvi de mentalitat).
4. Millorar l’eficiència del transport públic (fer-lo una alternativa real).
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Promoure afegir línies de bus entre municipis petits i des d’aquests als municipis grans
de referència.
2. Abaratir el preu del bitllets en transport públic i integrar tarifes.
3. Potenciar la xarxa de carrils bici paral·lels a carreteres.
LLAGOSTERA 18.02.2019, ---

2.5 Dimensionar adequadament els serveis públics en funció de la població estacional
per garantir la qualitat dels serveis bàsics durant tot l’any
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Segregació de les vacances escolars (model holandès, etc..) per evitar pic de l’agost.
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Cal acabar de dotar de depuradores a tots els nuclis de població o connexió a les
existents.
LLAGOSTERA 18.02.2019, ---
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