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1. Introducció 
El Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat és un document que s’estableix a partir de les conclusions de 
la diagnosi comarcal, i és una eina que permet planificar les accions necessàries per encaminar la comarca 
cap al desenvolupament sostenible. 

Els documents de la descripció de la situació actual, la diagnosi comarcal i el Pla d’Acció Comarcal, 
constituiran l’eix vertebrador de l’Agenda 21 Comarcal. 

L’objectiu del Pla d’Acció Comarcal és permetre el desenvolupament de l’Agenda 21 Comarcal. Aquest 
permetrà executar, de forma coherent i sostenible, les actuacions destinades a la millora de la comarca.  

La metodologia seguida per a l’elaboració del PALS del Gironès ha estat la següent: 

A. En primer lloc s’han identificat les línies estratègiques que serviran de referència per fixar els eixos 
fonamentals de la política de desenvolupament comarcal sostenible de la comarca amb la finalitat 
d’abordar els problemes detectats. 

B. Després s’ha fet la proposta de programes d’actuació a desenvolupar dins de cada una de les línies 
estratègiques anteriors. 

C. I finalment s’han definit les accions concretes a dur a terme dins de cadascun dels programes 
d’actuació anteriorment especificats. 

Les línies estratègiques són els eixos fonamentals de la política de desenvolupament comarcal sostenible 
del Gironès, amb la finalitat d’abordar els problemes detectats a la diagnosi. Aquestes grans àrees 
temàtiques es creen per aglutinar les accions amb un objectiu comú. Al Gironès, s’han establert 4 línies 
estratègiques les quals són: 

A. Planificació comarcal del Gironès 

B. Protecció i gestió del patrimoni natural 

C. Gestió ambiental de la comarca 

D. Informació, educació i participació ciutadana 

 

El Programa d’actuació consta de diferents camps concrets a desenvolupar dins de cada línia estratègica. 
Els programes d’actuació estan repartits en les diferents línies estratègiques. En el Pla d’Acció Comarcal, 
s’han proposat 10 programes d’actuació repartits en les 4 línies estratègiques: 

A. Planificació Comarcal del Gironès 

I. Planificació territorial 

II. Planificació sectorial 

III. Cartografia digital 

B. Protecció i gestió del patrimoni natural 

IV. Protecció i gestió del medi natural 

V. Gestió dels ambients lligats al medi fluvial  

VI. Valorització del sector agrícola 

C. Gestió ambiental de la comarca 

VII. Suport tècnic als Ajuntaments 

VIII. Gestió ambiental del Consell Comarcal 

D. Informació, educació i participació ciutadana 

IX. Informació i educació ambiental 

X. Participació ciutadana  
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Les accions concretes són els projectes a realitzar dins cada un dels programes d’actuació especificats 
anteriorment. Les accions es presenten mitjançant fitxes numerades on s’estableix:  

i) Nom 

ii) Descripció 

iii) Termini 

iv) Periodicitat 

v) Prioritat 

vi) Entitats involucrades en la seva execució 

vii) Fonts de finançament 

viii) Valoració econòmica 

 

El termini de l’actuació permet orientar l’inici de l’acció i la seva execució. En aquest cas els diferents 
terminis establerts són els següents: 

Curt: en curs o en fase d’execució en dos anys. 
Mig: projecte aprovat i/o execució entre 3 i 5 anys. 
Llarg: projecte pendent i/o execució no prevista en els propers 5 anys. 

 

La periodicitat de l’actuació determina si ha de ser una acció puntual o si s’ha d’actualitzar en el temps. Així 
mateix, les actuacions més complexes o de major cost es poden dividir en diferents fases al llarg del temps 
(actuacions de periodicitat continuada).  

La prioritat de les actuacions es divideix en: baixa, mitjana i alta. En qualsevol cas les prioritats es 
defineixen tant en funció de la necessitat com de la capacitat de portar a terme una determinada acció. Tot 
això es deu al fet que la capacitat pressupostària del Consell Comarcal és limitada, i que caldrà negociar 
diverses de les actuacions proposades amb d’altres administracions.  

Baixa: existeix una gestió però es pot millorar; o no es realitza cap gestió i aquesta 
s’aconsella.  
Mitjana: no es realitza cap gestió i és necessari portar-la a terme. 
Alta: hi ha un incompliment legal o una mancança significativa i per tant és imminent 
realitzar l’actuació.  

Les entitats involucrades en l’execució de l’acció són en primer lloc el Consell Comarcal, però també hi 
poden estar involucrades diverses associacions, comissions, Diputació, Generalitat, etc. Les sigles de les 
diferents entitats involucrades són les següents: 

CCG: Consell Comarcal del Gironès CdC: Cambra de Comerç 
Ajs: Ajuntaments CONGIAC: Consorci per a la Gestió 

Integral d'Aigües de Catalunya 
DdG: Diputació de Girona OdP: Observatori del Paisatge 
DMAH: Departament de Medi Ambient i Habitatge ACA: Agència Catalana de l’Aigua 
DPTOP: Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques 

 

 

Finalment, la valoració econòmica és una aproximació del cost que pot suposar la realització de 
l’actuació. Per això, es determinen, si pot ser, les fonts de finançament externes per tal de dur a terme 
l’actuació en concret. 

El Consell Comarcal del Gironès, com a impulsor de l’Agenda 21 Comarcal, serà responsable d’executar 
directament les actuacions previstes, o de negociar la seva execució amb les institucions i altres ens que 
es plantegi en cada cas. 
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2. Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Planificació Comarcal del Gironès 

Objectiu: 
L’objecte d’aquesta línia estratègica és establir una coherència comarcal en la planificació territorial i sectorial de la 
comarca, definir uns objectius ambientals  comarcals tant pel planejament supramunicipal com local i fer un seguiment 
de la implantació dels planejaments.  

 

PROGRAMA: I. Planificació territorial 

ACTUACIÓ: 1. Establir uns criteris, objectius i indicadors ambientals de planificació 
territorial de la comarca  

Descripció:  
La manca de coordinació i planificació supramunicipal a la comarca fa que es proposi la definició d’uns criteris i 
objectius ambientals de planificació territorial del Gironès els quals siguin el marc de referència de la planificació 
territorial de la comarca. També cal definir uns indicadors ambientals amb els quals es realitzi un seguiment de la 
implantació del planejament. 
En el moment de l’elaboració dels diferents tipus de figures urbanístiques, plans directors, plans territorials 
parcials, plans territorials sectorials, plans municipals i planejament derivat s’ha de vetllar per la coherència dels 
objectius i criteris alhora d’incorporar elements de sostenibilitat ambiental.  
El procediment de treball per incorporar aquests criteris pot ser: 

1- Diagnosi i avaluació ambiental del territori en SIG 
2- Definir els criteris i objectius ambientals del planejament, 
3- Definir els indicadors, 
4- Enviar els criteris i objectius, i indicadors al DMAH per tal que els tingui en compte en els projectes 

d’Avaluació Ambiental 
5- Demanar al DMAH que quan hagi de fer el document de referència que preveu el reglament de la llei 

d’urbanisme, per projectes del Gironès, s’informi també al Consell Comarcal del Gironès  
6- Avaluar els plans municipals i territorials en fas e d’aprovació, segons els criteris, objectius i indicadors 

establerts  
7- Fer un seguiment de la implantació del planejament sobre el territori, mitjançant els indicadors establerts  

Actualment s’està realitzant el Pla Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona i el Pla Parcial de les comarques 
gironines, així com molts municipis estan actualitzant el pla general o estan realitzant plans derivats, pels quals 
faria falta seguir aquests criteris comarcals. 
A més, cal que el Consell Comarcal avaluï els plans que estan en exposició pública per tal de donar una visió 
comarcal sostenible. 
Els criteris i objectius ambientals per a la redacció del planejament sostenible han de ser operatius, i han de tenir 
en compte per exemple les següents consideracions:  

- Estudiar les ubicacions dels diversos usos del sòl en funció de: qualitats del sòl, vents dominants, 
assolellament, humitat relativa, ... 

- Valorar paisatgísticament el territori ,buscant les seves potencialitats pels diversos usos, que puguin 
actuar com a regeneradors de les  zones més poblades (aules mediambientals, rutes a la natura, parcs 
arqueològics - ambientals). 

- Considerar quina part del territori, és més apte per fins urbans: sòls amb bona capacitat portant, terrenys 
amb pendents inferiors al 15%, sòls no inundables... 

- Tenir en compte el cicle de l’aigua. 
- Valorar la qualitat de l’aire. 
- Tenir en compte les condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques. 
- Gestió de materials i residus. 
- Mantenir la biodiversitat dels àmbits naturals.  
- Potenciar la connectivitat ecològica i funcional. 

Cal que en la definició dels criteris i objectius, així com pels indicadors, s’involucrin tots els Ajuntaments així com 
entitats i ciutadania en general, per tant caldrà que aquesta actuació vagi acompanyada d’un procés de 
participació ciutadana. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, DMAH i DPTOP 
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 30.000 € per a la definició dels criteris, objectius i indicadors i 6.000 € l’avaluació anual 
dels planejaments. 
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ACTUACIÓ: 2. Elaborar el Pla director territorial del Gironès 

Descripció: 
La figura del Pla director territorial, creada l’any 2002, permet avançar l’ordenació d’aquells àmbits on aquesta 
sigui més urgent. El Pla té un contingut similar al dels plans territorials parcials i les seves propostes s’integraran 
en el seu moment en el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines. 
L’objectiu del PDT del Gironès, de conformitat amb el planejament territorial i atenent les exigències del 
desenvolupament regional, és establir: 

a. Les directrius per a coordinar l’ordenació urbanística de la comarca del Gironès a nivell 
supramunicipal,  

b. Determinar el desenvolupament sostenible de la comarca, limitant la dispersió de la urbanització i 
potenciant els principals nuclis urbans com a centres de serveis per al Gironès,  

c. Crear mesures de protecció del sòl no urbanitzable com a patrimoni ambiental, cultural i econòmic, i 
els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest sòl, 

d. Concretar i delimitar reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, 
ferroviàries, hidràuliques, energètiques, aeroportuàries, de sanejament i abastament d’aigua, de 
telecomunicacions, d’equipaments i altres de similars, 

e. Programar polítiques supramunicipals de sòl i habitatge, 
Tot i que el Consell Comarcal pot iniciar aquest tràmit, l’aprovació definitiva del Pla Director correspon al Govern 
de la Generalitat de Catalunya. Cal tenir en compte que les determinacions del Pla Director han de ser 
incorporades pels instruments de planejament urbanístic i sectorial. 
Un cop aprovat, el PDT pot incorporar les propostes amb contingut territorial del planejament sectorial que es 
vagi aprovant i les disposicions relatives al seguiment i modificacions del Pla, al foment de la cooperació 
intermunicipal i a la protecció del paisatge. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, DMAH i DPTOP 
Fonts de finançament: DPTOP 
Valoració econòmica: 100.000 €  

PROGRAMA: II. Planificació sectorial 

ACTUACIÓ: 3. Elaborar el pla director industrial sostenible del Gironès 

Descripció: 
Degut a que ens els planejaments municipals es proposa nou sòl industrial, i que la indústria és la gran 
consumidora d’energia, aigua i altres serveis, es proposa es tudiar la possibilitat de que en la futura implantació de 
zones industrials les activitats poguessin complementar-se pel què fa a l’ús dels recursos i gestió de residus. 
L’objectiu final seria crear unes zones industrials on els materials i l’energia fossin reutilitzats i reciclats en la 
mateixa zona industrial. Així mateix, cal distingir les zones industrials de les zones comercials, donat que les 
necessitats d’unes i altres són ben diferents. Cal a més, establir quines són les millors zones de la comarca per a 
desenvolupar noves zones industrials i comercials. 
Per això, cal realitzar un Pla Director industrial Sostenible del Gironès, el qual tingui en compte els principis de 
l’Ecologia Industrial. Aquest pla ha de contenir els següents aspectes:  

- Diagnosi Ambiental de la indústria i serveis de la comarca (situació, consum de recursos, generació de 
corrents residuals, etc.) 

- Diagnosi Ambiental de les zones industrials i comercials (comunicació, serveis, etc.) 
- Posar tota la informació en un SIG i que aquesta sigui pública per tal que noves empreses puguin decidir 

la seva ubicació segons la tipologia d’empreses i els serveis de la zona industrial 
- Establir el potencial d’increment industrial i comercial actual i previst 
- Establir la tipologia d’empreses necessàries en els polígons industrials a on queden parcel·les  lliures, 

segons les empreses actuals, i les sinèrgies que es poden donar entre les empreses Preveure, si cal, a 
on caldria ubicar les noves zones industrials o ampliacions, segons les tipologies d’empresa (comercial, 
industrial, petits tallers, etc.) 

Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: CdC, DMAH, Ajs 
Fonts de finançament: DMAH  
Valoració econòmica: 60.000 € 
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ACTUACIÓ: 4. Elaborar el Pla Director d’Abastament d’aigua potable del Gironès 

Descripció: 
La degradació dels recursos hídrics, tant superficials com especialment els subterranis, d’on provenen moltes 
captacions de municipis petits, evidencia una minva en la qualitat de l’aigua que prové en alguns casos de 
pràctiques poc sostenibles d’ús del territori. 
Per aquest motiu es proposa la redacció d’un pla director d’abastament d’aigua del Gironès que pretengui afavorir 
una millor gestió dels recursos i un increment en el seu estalvi, i per això ha de contenir els següents aspectes: 

1. Descripció de les infrastructures existents 
2. Diagnosi de l’estat actual del servei d’abastament i de la qualitat de l’aigua 
3. Diagnosi de la demanda futura 
4. Proposta d’actuacions per a la millora de l’eficiència del servei i calendari d’aplicació 
5. Estudi de costos del servei i de noves inversions  
6. Proposta d’estructura tarifària per a l’autofinançament del cost integral del servei 

A més, l’estudi comarcal hauria de tenir en compte els següents aspectes: 
• Determinació del grau de significativitat dels paràmetres a detectar (nitrats, ...) 
• Realització d’analítiques i/o contrastades amb les analítiques realitzades per l’ACA 
• Foment de les bones pràctiques en l’agricultura i la ramaderia 

Per a l’elaboració del Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua de Catalunya, l’ACA i la CONGIAC han realitzat un 
estudi a on es posa de manifest deficiències infrastructurals i de gestió en alguns sistemes públics d’abastament 
d’aigua de Catalunya. Per aquests motius, l'ACA ha aprovat una Ordre d'ajuts perquè els municipis de menys de 
5.000 habitants s'impliquin en la redacció del seu propi Pla director abans del desembre de 2007. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: ACA, CONGIAC, Ajs 
Fonts de finançament: ACA 
Valoració econòmica: 20.000 € 

ACTUACIÓ: 5. Elaborar el pla director de mobilitat del Gironès 

Descripció: 
Per tal de desenvolupar territorialment les directrius nacionals de mobilitat cal que es desenvolupi el Pla Director 
de Mobilitat (PDM). El Consell Comarcal del Gironès ha elaborat el Pla de Mobilitat Sostenible, el qual disposa de 
les bases per elaborar el PDM. 
El contingut mínim dels plans directors de mobilitat és el següent: 

a) Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona.  
b) Ordenació del trànsit interurbà d'automòbils. 
c) Promoció dels transports públics col·lectius. 
d) Foment de l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu. 
e) Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona. 
f) Organització de l'aparcament intrazonal. 
g) Transport i distribució de mercaderies. 

Tot i que el Consell Comarcal pot iniciar aquest tràmit, l’aprovació definitiva del PDM correspon al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Cal tenir en compte que les determ inacions dels PDM han de ser incorporades pels 
instruments de planejament urbanístic i sectorial. 
El Consell Comarcal també haurà de donar suport als plans de mobilitat urbana i formar part del consell territorial 
de la mobilitat. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: Autoritat del Transport, DMAH i Ajs 
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 12.000 €  



8 Agenda 21 de la comarca del Gironès 

Document III: Pla d’Acció Comarcal per a  la Sostenibilitat  

 
ACTUACIÓ: 6. Elaborar el pla director de les ribes fluvials del riu Ter al seu pas pel 

Gironès 

Descripció: 
Es proposa redactar el pla director de les ribes fluvials del riu Ter al seu pas per la comarca del Gironès amb la 
finalitat d’impulsar accions en espais que es considerin emblemàtics, des de la perspectiva del seu valor ecològic 
i paisatgístic, però també prenent en consideració els valors culturals i/o etnològics que hi puguin convergir. 
Aquest pla director de les ribes fluvials del riu Ter ha d’incloure els següents aspectes: 
� Descripció del medi físic, biòtic i humà 
� Diagnosi de l’estat actual 
� Proposta de zonificació i actuacions  

En les actuacions es tindran en compte l’eliminació d’espècies al·lòctones, la replantació amb espècies 
autòctones, l’estat actual del procés de restauració de les activitats extractives, la possibilitat d’instal·lar 
passarel·les per a vianants per tal creuar el riu, la senyalització i difusió de rutes de senderisme, etc. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: DMAH, Ajs, Consorci Alba-Ter  
Fonts de finançament: Fundació Territori i Paisatge 
Valoració econòmica: 45.000 €  

ACTUACIÓ: 7. Elaborar el pla especial de regulació de les antenes de 
radiocomunicació del Gironès 

Descripció: 
Donat que determinats municipis no disposen d’ordenances que regulin la localització de les instal·lacions de 
radiocomunicació, es proposa elaborar un Pla Especial de regulació de les instal·lacions d’acord amb el que 
estableix el Decret 281/2003, que modifica el Decret 148/2001.  
La regulació es realitzarà a nivell comarcal amb la finalitat d’obtenir: 

a) les instal·lacions dissenyades per tal d’integrar-les en el medi,  
b) una localització d’acord amb l’ordenació territorial vigent 
c) unes potències isotròpiques radiades equivalents d’acord amb el que estableix la normativa 

Aquest pla l’haurà d’aprovar el Consell Comarcal del Gironès i cada un dels Ajuntaments de la comarca. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: DMAH, Ajs, companyies de telefonia mòbil  
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 30.000 €  

ACTUACIÓ: 8. Elaborar el pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels 
EIN del Gironès  

Descripció: 
L’EIN de la Crossa de Sant Dalmai és l’únic EIN del Gironès que disposa de Pla Especial de Protecció del medi 
natural i del paisatge, aprovat definitivament el 7 de novembre de 1995. 
Cal doncs, que el Consell Comarcal demani al DMAH la realització i tramitació dels Plans especials que 
manquen, o realitzi un conveni per a realitzar els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge de: 

� EIN de les Gavarres 
� EIN de Rocacorba 
� EIN del Puig de la Banya del Boc 
� EIN de Cadiretes  

El pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cada EIN haurà de portar una concreció detallada 
dels seus límits, i ha de contenir també les determinacions específiques per a la protecció del medi natural i del 
paisatge, com també mesures de promoció i millora destinades a la població rural resident en cada un dels 
espais.  
A més, també cal tenir en compte que el Pla Especial de Delimitació de l’EIN de les Gavarres encara no ha 
finalitzat la seva tramitació i per tant caldria incentivar la seva aprovació definitiva. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: DMAH i Ajs  
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 120.000 €  
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ACTUACIÓ: 9. Elaborar el pla de millora paisatgística dels accessos als nuclis urbans 

del Gironès 

Descripció: 
El pla de Millora paisatgística dels accessos als nuclis urbans es promou per a corregir el deteriorament que ha 
sofert el territori a nivell de qualitat paisatgística a les vores de les principals vies d’accés als municipis. L’objectiu 
és el de revalorar el paisatge de les vies d’entrada a la ciutat i espais urbans perimetrals. 
Es proposa actuar en els lím its urbans per tal de que aquests s’identifiquin com els “portals” dels pobles i ciutats i 
que alhora ajudin a realçar la identitat de cada un del municipis. 
El Pla ha de resoldre com a mínim els següents punts: 

b. Aconseguir identificar els límits urbans com  a “portals” dels pobles i ciutats. 
c. Potenciar aquells espais amb interès paisatgístic especial.  
d. Ordenar els espais residuals així com el mobiliari urbà i publicitat. 
e. Ordenar les activitats i aparcaments que poden aparèixer a les vores de les vies d’accés, amb 

coherència i unitat. 
f. Integrar els espais vorans a l’entorn paisatgístic immediat. 

Aquesta acció contribueix a millorar la imatge global de les poblacions i a incrementar la qualitat de vida dels 
ciutadans. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: OdP, DPTOP, DMAH i Ajs  
Fonts de finançament: DMAH, DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 45.000 €  

PROGRAMA: III. Cartografia digital 

ACTUACIÓ: 10. Digitalització del planejament urbanístic del Gironès 

Descripció: 
Per tal que els plans territorials i sectorials s’adeqüin perfectament als planejaments municipals, i per tal d’avaluar 
la implantació dels planejaments a la comarca, cal disposar d’una bona cartografia territorial. 
Per aquest motiu es proposa sol·licitar al Departament de Política Territorial i Urbanisme la digitalització de les 
figures de planejament actual (NNSS, PG o POUM) a escala 1:1000, que aquestes s’aprovin com a part del 
planejament municipal i que es posin a disposició del públic.  
En tot cas, el Consell Comarcal del Gironès pot fer un conveni amb al Departament de Política Territorial i 
Urbanisme per tal de realitzar la digitalització del planejament i després traspassar tota la informació a aquest 
departament. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: DPTOP i Ajs 
Fonts de finançament: DPTOP 
Valoració econòmica: 300.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Conservació i gestió del patrimoni natural 

Objectiu: 
L’objecte d’aquesta línia estratègica és conservar i gestionar el patrimoni natural com a eines de protecció del territori i 
del manteniment del mosaic territorial i del paisatge de la comarca.  

 

PROGRAMA: IV. Protecció i gestió del medi natural 

ACTUACIÓ: 11. Elaborar la carta del paisatge del Gironès 

Descripció:  
El Gironès disposa d’un gran nombre d’espais amb un interès natural, cultural i/o paisatgístic que poden resulta r 
atractius per a la població i el turisme. La comarca es caracteritza per la seva diversitat d’espais i ambients com és 
l’exemple de la zona muntanyosa de la Vall de Llémena al nord-oest, la Plana del Ter al nord-est, el Massís de les 
Gavarres a l’est o el Volcà de la Crossa de Sant Dalmai localitzat a l’oest, entre d’altres espais d’interès cultural i 
històric com els petits municipis de caire rural distribuïts arreu de la comarca o la mateixa ciutat de Girona. 
Per tal de protegir, gestionar i ordenar les  diferents tipologies de paisatge, és necessària la realització de la carta 
del paisatge comarcal, que permet determinar les estratègies que han de seguir els agents públics i els privats per 
tal de mantenir els seus valors. 
En aquesta carta del paisatge del Gironès, cal tenir en compte els següents aspectes: 

- Potenciar zones de percepció del paisatge: miradors, itineraris. 
- Utilitzar de base la guia metodològica de l’estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborada per 

l’Observatori del paisatge,  
o Determinar les unitats de paisatge,  
o Analitzar els components (formes dels components, relació dels components) i els valors 

(intrínsecs, ecològics, productius, històrics, mitològics..), per així poder donar la solució més 
òptima en l’actuació que es realitzi. 

Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: OdP i DMAH 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 20.000 € 
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ACTUACIÓ: 12. Gestionar els boscos públics  

Descripció:  
Actualment es disposa d’eines de prevenció dels incendis forestals com el perímetre de protecció aplicat a urbanitzacions 
aïllades de la trama urbana, així com la franja de protecció de les línies elèctriques i de les carreteres. Cal tenir en 
compte que aquestes eines s’apliquen als marges de les àrees forestals mentre que a l’interior dels boscos es continua 
produint una acumulació de matèria orgànica associada a petits individus, els quals són incapaços de desenvolupar-se 
fins assolir una mida adequada degut a l’excessiva densitat de peus, fet que els fa vulnerables als incendis.  
Per tant, a banda d’aquestes eines de prevenció actualment aplicades a les zones de marge, es poden aplicar d’altres 
com: 

- Les cremes controlades realitzades per personal qualificat i autoritzat com per exemple el Grup de Recolzament 
a les Activitats Forestals (GRAF) o els Bombers. Aquest mètode s’utilitza per eliminar matèria orgànica 
combustible per eliminar les possibilitats d’incendi però té l’inconvenient que és cara i requereix personal 
especialitzat. 

- La gestió forestal mitjançant l’explotació amb aclarides selectives que permetrien reduir la densitat de peus i 
amb la que s’obtindria un bosc madur amb arbres capaços de resistir petits incendis  eliminant l’alta freqüència 
de grans incendis forestals. 

- El manteniment del mosaic agroforestal intercalant espais agrícoles amb forestals per tal d’evitar grans masses 
boscoses contínues, que afavoreixen la propagació dels incendis. 

Referent a les eines d’extinció cal esmentar que hi ha municipis que encara no disposen dels Plans d’Actuació Municipal 
per Incendis Forestals tal com estableix l’INFOCAT i que pres enten risc mig o alt d’incendi. 
Cal tenir en compte que un increment dels fons destinats a la gestió forestal repercutirà positivament en els fons invertits 
a les tasques d’extinció, com a conseqüència de la disminució de la quantitat d’incendis. 
El Consell Comarcal ha d’informar als municipis sobre la necessitat de realitzar els Plans d’Actuació Municipal, i de les 
alternatives de gestió forestal per prevenir els incendis com a mesura de gestió del territori. A més, també pot donar 
suport tècnic en la gestió forestal i crear una línia de treball per a la gestió dels boscos mitjançant un enginyer forestal el 
qual pot realitzar les següents tasques: 
� Estudiar la superfície de bosc públic del Gironès  
� Portar la gestió dels boscos públics: planificar tallades, manteniment de pistes i camins forestals, etc. 
� Donar assistència tècnica a les ADF i crear la federació d’ADF del Gironès per tal de realitzar actuacions 

conjuntes i compartir maquinària 
� Tramitació de subvencions de medi natural i de neteja de lleres  
� Proposar la creació d’un consorci d’espais PEIN 
� Fer un seguiment de l’aprovació dels plans d’emergència municipal 
� Revaloritzar els productes forestals i obtenir certificacions forestals per a boscos públics  

Més endavant també es podria disposar d’una brigada forestal pròpia per a realitzar la gestió dels boscos públics 
(aclarides, estassades, podes, etc.) 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: DMAH, ACA i DdG 
Fonts de finançament: DMAH, ACA, DdG 
Valoració econòmica: 22.000 €  
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ACTUACIÓ: 13. Estudi i proposta de millora del sòl no urbanitzable 

Descripció:  
Realitzar un estudi per determinar quins són els usos que es desenvolupen en les àrees classificades com a sòl no 
urbanitzable, detectar les mancances a nivell ambiental amb l’objectiu de determinar els criteris d’ordenació i actuació 
per millorar-ne la seva qualitat tant en termes de paisatge com de connectivitat ecològica i funcional.  
Les actuacions proposades a l’estudi han de millorar la connectivitat entre els espais naturals que conté la comarca, 
que ocupen un 30% de la superfície total: 

- L’Anella Verda és un projecte de millora actualment en curs que té com  a objectiu la preservació d’una 
circumval·lació natural a l’entorn de la ciutat de Girona. Mitjançant aquesta Anella i una gestió acurada de 
l’entorn, es podrien crear corredors funcionals que permetessin la permeabilitat des de l’espai natural de les 
Gavarres (a l’est) fins a les Muntanyes de Rocacorba (a l’oest).  

- Realització d’estudis i actuacions per tal de millorar els espais fluvials i els seus hàbitats associats com és el 
cas dels boscos de ribera: uns ambients fràgils que tenen una gran importància en la conservació de la 
biodiversitat i que han estat greument afectats per les activitats antròpiques. Aquestes actuacions adopten 
major urgència quan es considera la importància que tenen els principals rius de la comarca com a 
connectors entre els diferents espais naturals. 

- En zones amb un interès natural, cultural i/o paisatgístic destacable es pot promoure el model de custòdia 
que permet la cooperació i el diàleg entre els propietaris privats o públics i les entitats de custòdia (entitats 
sense afany de lucre) per tal de gestionar el territori mitjançant un acord que fixa els termes de gestió i 
protecció que s’aplicaran a la propietat. Aquests acords de custòdia no limiten els aprofitaments que es 
desenvolupin en la zona.  

Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: DMAH, Fundació Territori i Paisatge 
Fonts de finançament: DMAH i Fundació Territori i Paisatge 
Valoració econòmica: 45.000 €  

ACTUACIÓ: 14. Elaboració d’un Catàleg d’Arbres d’interès comarcal 

Descripció:  
La comarca disposa d’un gran nombre d’arbres característics per la seva mida, edat o bellesa que actualment no 
estan inclosos en el Catàleg d’Arbres Monumentals de Catalunya.  
Per tant, es proposa la realització d’un catàleg on s’incloguin aquests arbres o arbredes que permeti una aplicació de 
mesures encaminades a la seva conservació i protecció. 
Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta part del patrimoni natural de la comarca a la població, es proposa la 
realització d’una campanya de publicitat i divulgació d’aquests arbres monumentals mitjançant la seva inclusió en 
rutes o visites de caire natural, històric o cultural en funció de les seves característiques. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: DMAH 
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 6.000 €  
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ACTUACIÓ: 15. Elaboració del Catàleg de patrimoni faunístic 

Descripció:  
La diversitat biològica de que disposa la comarca ve condicionada per la conjunció entre els diferents climes 
(mediterrani subhumit, humit i sec subhumit) juntament amb la presència de grans extensions forestals i agrícoles. 
Considerant aquesta riquesa faunística a la comarca, manquen estudis detallats sobre les espècies presents en els 
diversos hàbitats així com l’estat i evolució de les poblacions a partir del seu seguiment. Per tant, es proposa la 
realització d’un Catàleg de patrimoni faunístic que relacioni la distribució de les espècies amb els seus hàbitats. Amb 
aquest Catàleg també es pretén donar a conèixer l’estat de la fauna a la població. 
A partir de la realització d’aquests estudis es permetrà: 

- Determinar la incidència que suposa la presència d’espècies invasores sobre la fauna autòctona, les zones 
on l’afectació és més intensa i realització de proposta de mesures correctores. 

- Determinar l’estat de les poblacions i la seva tendència, fet que permetrà detectar l’existència de 
problemàtiques associades als hàbitats i a les pròpies poblacions. 

- Establir superfícies mínimes per als diferents hàbitats en funció de les espècies que alberguin o puguin 
albergar.  

Termini: Llarg 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: DMAH 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 30.000 €  

PROGRAMA: V. Gestió dels ambients lligats al medi fluvial 

ACTUACIÓ: 16. Millora dels espais fluvials i boscos de ribera 

Descripció:  
La vegetació de ribera és una de les tipologies d’hàbitats més riques en quant a biodiversitat degut a la quantitat de 
recursos de què disposa, les condicions que ofereix i la seva continuïtat espacial (sempre i quan no estigui 
interrompuda). Tot i això, cal tenir en compte que els boscos de ribera són hàbitats fràgils molt lligats a la qualitat dels 
cursos fluvials als  que van associats, de tal manera que en modificar substancialment determinades característiques 
del riu, aquestes repercuteixen directament en l’ecosistema. 
El bosc de ribera té un gran interès degut a la seva acció de filtre biològic de nutrients i contaminants, moderador del 
cabal en situacions d’avinguda, estabilitzador de talussos, la capacitat de retenció de nutrients, la conservació 
d’hàbitats i la qualitat paisatgística que ofereix a l’espai. 
La baixa qualitat que presenten actualment els espais fluvials i els boscos de ribera a les rodalies de les zones 
urbanes és el resultat de la pressió antròpica exercida a partir de l’ocupació del sòl i el desenvolupament d’activitats 
amb la conseqüent degradació del medi. Per altra banda, cal esmentar que la presència d’espècies invasores, de 
naturalesa oportunista, està desplaçant les espècies autòctones pròpies dels boscos de ribera alterant la qualitat i la 
biodiversitat d’aquests ambients.  
Es proposa la realització de projectes de millora dels espais fluvials lleument afectats mitjançant la programació 
d’actuacions que permetin controlar l’evolució de les espècies invasores així com conservar el perímetre del domini 
públic hidràulic i la regulació dels usos del sòl en les àrees més pròximes.  
En zones més degradades seria necessària la planificació d’actuacions per recuperar el bosc de ribera amb garanties 
de continuïtat, amb l’objectiu de restablir la connectivitat en aquelles zones problemàtiques i millorar la qualitat dels 
espais fluvials. Aquestes actuacions poden ser revegetacions, restauració de talussos, recuperació de meandres, 
neteja de la llera, ... 
Degut a què els espais fluvials poden pertànyer a diferents municipis, és necessària la coordinació de les 
administracions locals per consensuar les actuacions de forma conjunta a tot l’espai fluvial per garantir l’efectivitat de 
les accions. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, ACA 
Fonts de finançament: ACA 
Valoració econòmica: 6.000 € (coordinació) 
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ACTUACIÓ: 17. Avaluació de l’impacte de les rescloses i elaboració dels projectes 

de correcció 

Descripció:  
Algunes de les espècies d’ictiofauna que habiten a la comarca es traslladen al llarg dels rius en determinades 
èpoques de l’any, generalment durant la posta d’ous. En aquest aspecte s’ha detectat un problema que limita la 
connectivitat fluvial degut a la presència d’infrastructures perpendiculars a la llera dels rius que no tenen un disseny 
adequat per permetre el pas dels peixos.  
Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte d’aquestes estructures, es proposa l’aplicació de mesures correctores sobre 
aquestes per tal de facilitar la reproducció de les espècies i la conservació de la biodiversitat.  
Com a mesures correctores, es poden construir escales de peixos consistents en diversos recipients amb un disseny 
determinat connectats entre si que desvien part del cabal que ha de travessar la resclosa per un camí alternatiu i que 
permeten a la fauna salvar l’obstacle mitjançant una sèrie de petits salts. D’aquesta manera, no és necessària la 
modificació de les rescloses existents. 
També es proposa treure aquelles infraestructures  del riu que ja no tenen utilitat com són algunes rescloses i passos, i 
tenir en compte la connectivitat de l’ictiofauna en la cons trucció de nous passos pel riu. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Aj, ACA i DMAH  
Fonts de finançament: ACA 
Valoració econòmica: 30.000 €  

PROGRAMA: VI. Valorització del sector agrícola 

ACTUACIÓ: 18. Promoció del cooperativisme en el sector agrícola 

Descripció:   
La disminució de la importància del sector agrícola dins el marc econòmic comarcal i autonòmic s’ha donat a causa de 
l’èxode rural que s’ha experimentat en els darrers anys per l’increment de productivitat per treballador en el sector a 
causa de la seva modernització combinada amb l’augment de la demanda de mà d’obra en altres sectors. Aquest 
juntament amb altres factors com la política agrària establerta fins al moment i la cadena d’intermediaris que 
encareixen el producte. 
Per altra banda, la introducció en el mercat agrari comunitari de països amb menors recursos provoca una desviació 
de les subvencions que fins el moment sus tentaven el sistema actual. Aquesta situació produeix una inseguretat en el 
sector que limita el seu desenvolupament. 
Les eines per tal d’atorgar un major pes als productors agraris són l’associació i el cooperativisme. Amb l’agrupació de 
productors en associacions i cooperatives s’aconsegueix: 

- incrementar el benefici per al productor 
- reduir la presència d’intermediaris que encareixen el producte 
- reduir el cost final del producte 
- la possibilitat de realitzar majors inversions en el sector (maquinària, ferti litzants, ...) 
- mantenir la conservació de l’activitat agrícola 
- conservació de l’estructura del territori en paisatge mosaic agroforestal 

Per tant, es proposa la realització d’estudis estratègics i economico-financers que reforcin la viabilitat de les 
Cooperatives aprofitant l’elaboració del Pla de Reestructuració del Cooperativisme Agrari Català. Amb aquests estudis 
es reforçarà la posició del sector agrari en la indústria agroalimentària i el comerç en el mercat interior i exterior. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: DARP 
Fonts de finançament: DARP 
Valoració econòmica: 60.000 €  
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ACTUACIÓ: 19. Elaboració del Catàleg d’espais d’especial interès agrari 

Descripció:  
La davallada de la importància en el sector agrari produeix una disminució de la superfície agrícola tant per un 
increment de la superfície urbanitzada com per la forestal.  
Per aquest motiu, i per evitar que les millors terres de conreu siguin absorbides pel creixement urbanístic o per 
l’expansió de la massa forestal es proposa la realització d’un Catàleg d’espais agrícoles d’especial interès.  
Amb el Catàleg, en primer lloc caldria determinar quines són les àrees que s’inclouran partint de paràmetres com la 
productivitat, l’interès cultural o tradicional, el tipus de cultiu o la importància ecològica i connectora de l’espai. En 
aquest Catàleg també s’inclourien les zones de pastura amb un interès específic. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: DARP i DMAH 
Fonts de finançament: DARP i DMAH 
Valoració econòmica: 30.000 €  

ACTUACIÓ: 20. Promoció de producció ecològica i integrada, i productes autòctons 
del Gironès 

Descripció:  
Per tal que l’activitat agrícola de la comarca continuï endavant, i com a mètode de preservació del territori i de la 
matriu territorial cal que des del Consell Comarcal es promocionin les tècniques de conreu de producció ecològica i 
integrada dirigides als pagesos juntament amb el segell de garantia de qualitat del producte (CCPAE), mitjançant una 
campanya de difusió. 
A més, caldrà promocionar els productes comarcals. En primer lloc caldrà determinar els productes agraris que es 
cultiven a la comarca i que es comercialitzen a la mateixa. Després caldrà fer una campanya de difusió dels productes 
als consumidors en general, però també als restaurants, cases rurals, botigues, menjadors escolars, etc. Finalment, 
es pot crear una marca de productes a nivell comarcal. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: DARP i DMAH 
Fonts de finançament: DARP i DMAH  
Valoració econòmica: 20.000 €  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: C. Gestió ambiental de la comarca 

Objectiu: 
L’objecte d’aquesta línia estratègica és oferir als Ajuntaments eines i assessorament per a la gestió ambiental dels 
municipis , i portar una millor gestió ambiental des del Consell Comarcal. 

 

PROGRAMA: VII. Suport tècnic als Ajuntaments 

ACTUACIÓ: 21. Elaboració d’ordenances municipals tipus 

Descripció: 
Donat que hi ha una manca de regulació local d’aspectes ambientals a la comarca, i que els Ajuntaments tenen 
poca capacitat tècnica per realitzar aquesta regulació, es proposa que el Consell Comarcal dissenyi unes 
ordenances municipals tipus per tal que els municipis les puguin aprovar íntegrament o parcialment. D’aquesta 
manera s’aconseguiria que les ordenances municipals tinguin una coherència territorial, i que la regulació tingui 
en compte aspectes supramunicipals.  
Es proposa realitzar ordenances municipals tipus derivades de la legislació sobre: 
� Contaminació lumínica 
� Protecció contra la contaminació acústica 
� Regulació de les antenes de telefonia mòbil 

També cal realitzar ordenances sobre altres aspectes de millora de la gestió ambiental com és la promoció de 
l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua, els criteris ambientals en la construcció, etc.  
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs 
Fonts de finançament: DdG 
Valoració econòmica: 3.000 € 

ACTUACIÓ: 22. Creació de la figura del tècnic ambiental compartit 

Descripció: 
Els Ajuntaments de la comarca no disposen de tècnic ambiental, la qual cosa fa que hi hagi una manca de criteris 
ambientals en la gestió municipal. Donat que la majoria dels Ajuntaments de la comarca són de menys de 5.000 
habitants, es proposa crear la figura del tècnic ambiental compartit. 
Aquest tècnic podria formar part de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès per tal d’establir els 
objectius ambientals a treballar i podria anar als Ajuntaments unes hores a la setmana, de manera que aquest 
podria ser el vincle entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments. 
Algunes de les tasques a realitzar pel tècnic ambiental compartit són: 
� Seguiment dels consums energètics i d’aigua del municipi i de les instal·lacions municipals Adaptació de 

les ordenances municipals tipus creades pel Consell Comarcal del Gironès  
� Potenciar eines de gestió ambiental a l’administració i a l’empresa privada 
� Realització de campanyes d’educació ambiental 
� Seguiment de la implantació del planejament municipal 
� Promoure el segell verd i els criteris ambientals en l’edificació 
� Assessorament en la gestió forestal i prevenció d’incendis  
� Assessorament en les llicències ambientals en règim de comunicació 
� Assessorament de la legislació ambiental i tècnic ambiental 

A més, cal que el tècnic ambiental compartit o un tècnic del propi consell  comarcal ajudi els municipis en les 
següents actuacions: 
� Finalitzar els mapes de capacitat acústica i per tal que l’Ajuntament els pugui aprovar 
� Revisar els mapes de zonificació de la contaminació lluminosa 
� Mantenir l’inventari de camins i pistes  

Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs 
Fonts de finançament: AODL 
Valoració econòmica: 22.000 € 
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ACTUACIÓ: 23. Creació de l’Oficina Comarcal de l’Habitatge 

Descripció: 
La comarca ha incrementat el nombre d’habitatges nous, a un ritme més accelerat a les rodalies de Girona que a la 
pròpia capital degut principalment per l’increment del seu preu. Aquest increment del preu crea un flux migratori que té 
com a destí les poblacions del voltant. S’ha detectat que sectors de la població com gent jove, famílies amb ingressos 
baixos o discapacitats tenen dificultats per accedir als habitatges per diversos aspectes. 
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a aquests sectors de la població i de reduir els habitatges buits de 
l’interior dels nuclis antics, es proposa la creació de l’Oficina Comarcal de l’Habitatge on s’incloguin vivendes de 
Protecció Oficial noves o existents, rehabilitar edificis i forçar l’ocupació dels habitatges buits mitjançant estratègies 
com el lloguer, la cessió a baix preu o la venda. D’aquesta manera es facilitaria la distribució de la població en 
vivendes d’acord amb les seves possibilitats i es reduiria l’ocupació del territori a partir de la cobertura de la demanda 
sobre la vivenda. Recentment, l’Ajuntament de Girona ha creat l’oficina municipal d’habitatge i per tant caldria que 
l’oficina comarcal es coordinés amb aquesta per tal d’obtenir sinèrgies per a la ciutat de Girona. 
Les funcions de l’Oficina Comarcal d’Habitatge són: 
� Funcions relatives a la rehabilitació d'habitatges  

o Informació i tramitació dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges per edificis d’ús residencial i dels interiors dels 
habitatges segons el Decret 455/2004.  

o Tramitació de les Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació per habitatge usat, les quals acrediten que un 
habitatge compleix els requisits mínims d’habitabilitat i solidesa fixats en el Decret 259/2003.  

o Fomentar la recuperació i rehabilitació dels edificis.  
o Vetllar pel manteniment i conservació dels edificis catalogats i protegits conjuntament amb l’Àrea d’Urbanisme, 

en especial la Secció de Patrimoni.  
� Funcions relatives a la millora de l’accés a l’habitatge  

o Informació general sobre temes d’habitatge i derivació a altres recursos per assessorament més específic.  
o Informació sobre les promocions d’habitatges d’obra nova sotmesos a algun tipus de protecció pública, tant de 

compra com de lloguer (promoció pública i privada).  
o Registre de sol·licituds i estudi de necessitats a la comarca.  
o Informació sobre els ajuts vigents per facilitar l’accés a l’habitatge, de compra o de lloguer, en el marc del Pla 

de l'habitatge 2002-2005, del Pla català pel dret a l'habitatge 2004-2007.  
o Dinamització del mercat de lloguer, tot posant en contacte l’oferta i la demanda d’habitatges, amb la creació de 

la Borsa Comarcal d’Habitatge.  
o Gestió del Parc municipal d’habitatge social.  
o Servei Municipal d'Intermediació en matèria d'habitatge  

Es proposa crear una borsa comarcal que gestioni el mercat d’ habitatges de lloguer, principalment dels municipis 
amb més població com són Girona, Salt, Cassà de la Selva i Llagostera. Aquesta borsa podria estar integrada dins 
una oficina comarcal de l’habitatge, que gestionés els temes relacionats amb l’habitatge de forma conjunta. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, DMAH, Àrea de promoció econòmica 
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 60.000 €  
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ACTUACIÓ: 24. Impulsar mesures ambientals en la construcció 

Descripció: 
Les noves edificacions, ja siguin privades, públiques o naus industrials han d’incorporar criteris de sostenibilitat tant en 
termes de tecnologia bioclimàtica com en la utilització d’energies alternatives, eficiència de l’aigua, gestió de residus, 
contaminació lumínica, etc. L’aplicació dels criteris de sostenibilitat s’estén a diferents àmbits: 

- En jardineria mitjançant la utilització d’espècies autòctones en jardins i parcs i instal·lació de sistemes de rec 
que afavoreixin l’estalvi d’aigua, 

- l’enllumenat públic s’ha de dissenyar per minimitzar la contaminació lumínica, 
- utilització de materials procedents de fonts renovables per al rebliment i pavimentació, 
- facilitar la mobilitat a peu i en bicicleta, 
- la instal·lació de xarxa separativa d’aigua que permetin emmagatzemar l’aigua de pluja per a usos posteriors, 
- manteniment de les característiques urbanístiques i arquitectòniques tradicionals perquè conservin la 

coherència amb les edificacions existents. 
Amb l’aplicació d’aquests criteris, malgrat una possible inversió inicial més elevada, es permet reduir el consum 
energètic i de recursos amb una amortització de les instal·lacions en un termini mig. 
Per tal d’assolir aquests objectius és necessària la creació d’ordenances que determinin les especificacions mínimes 
que han de complir les noves edificacions. Per tal de facilitar la seva aplicació, es poden aplicar incentius a través 
avantatges fiscals relacionats amb els impostos de bens immobles, impostos sobre construccions, impostos sobre 
activitats econòmiques i taxes per llicència d’obertura d’establiments. 
També cal que el Consell Comarcal es posi en contacte amb la Taula de Construcció - formada pel Gremi de 
Promotors Constructors d’Edificis de Girona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya demarcació de Girona, i el 
Col·legi d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona- per tal de promocionar el segell verd per a tota la comarca 
i posar-se en contacte amb els municipis per a les bonificacions i incentius fiscals als promotors. 
 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Taula de Construcció i DMAH. 
Fonts de finançament: DdG 
Valoració econòmica: 3.000 € 

ACTUACIÓ: 25. Gestió de polígons industrials comarcals 

Descripció: 
El sector industrial és el que consumeix més aigua, energia, recursos naturals, etc. i genera més quantitat de 
residus. Per aquest motiu, cal implicar a les empreses en la implementació de bones pràctiques ambientals en 
l’ús de l’aigua amb mesures d’estalvi, iniciar experiències de reutilització, implantar sistemes de gestió ambiental, 
etc. 
Per tal d’introduir els criteris de l’ecologia industrial en els polígons industrials, caldria que el Consell Comarcal 
assumís la gestió de polígons industrials, sobretot d’aquells polígons supramunicipals, per tal de portar un control 
de la gestió ambiental del mateix i potenciar mesures eficients que facin un polígon industrial sostenible. 
Cal que el Consell Comarcal es posi en contacte amb l’Institut Català del Sòl per tal de poder fer acords amb 
aques ta entitat per tal de gestionar els nous polígons industrials que proposi aquest institut. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: CdC, DMAH 
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 30.000 € 
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ACTUACIÓ: 26. Seguiment de les Agendes 21 locals 

Descripció: 
La majoria de municipis del Gironès estan redactant o han redactat l’Agenda 21 local. Cal que des del Consell 
Comarcal del Gironès es potenciï la redacció de l’Agenda 21 local dels municipis que encara no han iniciat la 
seva redacció. 
A més, cal que el Consell Comarcal disposi de tots els PALS municipals per tal de fer-ne un seguiment. Seria bo 
que es comparessin els indicadors de sostenibilitat ambiental i s’actualitzessin anualment per fer un seguiment de 
la implantació de les Agendes 21 locals. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: DdG, Ajs. 
Fonts de finançament: DdG 
Valoració econòmica: 6.000 € 

ACTUACIÓ: 27. Actuació sobre els punts crítics que presenten riscos en situacions 
d’avinguda 

Descripció: 
A partir de diversos estudis d’inundabilitat i modelització dels cursos fluvials, s’ha detectat la presència de determinats 
punts que presenten una insuficiència en el desguàs en casos d’avinguda. La localització d’aquests punts en zones 
urbanes pot suposar un impacte considerable i incrementen el risc d’afectació sobre la població.  
Per tal de reduir l’impacte i la probabilitat del risc es proposa actuar sobre els punts indicats en els estudis mitjançant 
un redisseny de les estructures, una eliminació d’aquestes o la creació de vies de desguàs alternatives tot depenent 
de les característiques de l’entorn i de la dinàmica fluvial. El Consell Comarcal pot fer convenis amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua i encarregar-se de la titularitat de l’obra així com de les despeses d’explotació i manteniment. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Aj, ACA 
Fonts de finançament: ACA, DMAH 
Valoració econòmica: 100.000 €  

ACTUACIÓ: 28. Foment de la reutilització de l’aigua de les EDARs  

Descripció: 
Un recurs que s’hauria de posar en valor és el cabal d’aigua de les Estacions de Depuració d’Aigües Residuals 
per tal de destinar-lo a usos que no exigeixen una qualitat òptima, com és ara el reg. 
Seria interessant destinar part dels efluents, sobretot de les noves EDARs en projecte de construcció a assolir els 
paràmetres de qualitat necessaris per a utilitzar-los en l’agricultura, essent també un sector amb una forta 
demanda hídrica. 
El Consell Comarcal pot impulsar aquesta pràctica en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua i els 
Ajuntaments. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, ACA 
Fonts de finançament: ACA, DMAH 
Valoració econòmica: 3.000 €  
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ACTUACIÓ: 29. Sol·licitar l’elaboració i/o actualització dels planejaments municipals  

Descripció: 
Els municipis de Sant Martí Vell i Sant Andreu Salou no disposen de cap figura de planejament, i alguns dels 
municipis de la comarca disposen de figures de planejament molt antigues. 
Cal que el Consell Comarcal juntament amb els Ajuntaments de Sant Martí Vell i Sant Andreu Salou demani al 
DPTOP la realització dels seus plans d’ordenació urbanística municipal, i que demani als Ajuntaments que tenen 
una figura de planejament d’abans dels anys 90, com són Llambilles i Viladasens, que l’actualitzin a la normativa 
vigent. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, DPTOP 
Fonts de finançament: DPTOP 
Valoració econòmica: 3.000 €  

ACTUACIÓ: 30. Elaboració d’un cens d’activitats 

Descripció: 
Es proposa l’elaboració i gestió d’un cens d’activitats econòmiques a nivell comarcal per tal de conèixer les 
activitats que es desenvolupen amb l’objectiu de facilitar la disponibilitat d’informació així com un millor 
coneixement de la realitat comarcal. Aquest cens haurà de disposar d’una base de dades on es reculli tota la 
informació referent a les empreses i la cartografia on s’indiqui la ubicació d’aquestes.  
Per tal d’ajustar-se el màxim possible a la realitat actual, es proposa la recollida dels següents grups d’activitats: 

- activitats agrícoles  
- activitats energètiques  
- activitats de gestió de residus  
- activitats industrials  
- activitats comercials i de serveis  

 
La realització d’aquest cens també es pot realitzar a través de les administracions locals competents amb la 
finalitat de facilitar-ne la recopilació d’informació i agilitzar el procés. És recomanable que el Consell Comarcal 
coordini les tasques de recollida d’informació així com la gestió d’aquesta.  
 
Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: CdC, Ajs 
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 100.000 € 

ACTUACIÓ: 31. Crear una Entitat Comarcal Competent en matèria d’aigües residuals 

Descripció: 
Actualment hi ha 8 municipis que no estan connectats a una estació de depuració d’aigües residuals, a més de 
diferents urbanitzacions i sectors. El PSARU (Programa de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes) 2005 
preveu unes millores de depuració a la comarca però aquestes no abarquen totes les deficiències de depuració 
detectades. 
Per tal de fer un seguiment de la implantació del PSARU al Gironès així com garantir una bona depuració de les 
aigües residuals municipals de les depuradores existents i preveure els nous sistemes de depuració, es proposa 
fer del Consell Comarcal del Gironès una Entitat Comarcal Competent en matèria d’aigües residuals. 
A més, aquesta entitat pot tenir competències com a administració actuant en matèria de sanejament d’aigües 
residuals de la comarca pel que fa a la gestió dels sistemes de sanejament, depuradores (EDAR) i xarxa de 
col.lectors en alta, el control dels abocaments, la tramitació dels expedients de permís d'abocament al 
clavegueram i via camió cisterna, les inspeccions a indústries i les sancions corresponents. 
 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: ACA 
Fonts de finançament: ACA 
Valoració econòmica: - 
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PROGRAMA: VIII. Gestió ambiental del Consell Comarcal 

ACTUACIÓ: 32. Treballar els projectes de manera transversal i amb participació 
ciutadana 

Descripció: 
Cal que els projectes que es realitzin dels del Consell Comarcal es portin a terme de manera transversal. Així 
doncs en un mateix projecte hi poden participar diferents àrees com són serveis socials, serveis tècnics i medi 
ambient. 
Cal doncs que quan s’inicií un projecte des dels serveis tècnics, aquest informi a serveis socials i medi ambient 
per tal fer reunions periòdiques i aportar criteris segons diferents punts de vista. 
També cal que els projectes es realitzin amb participació ciutadana utilitzant eines per a la comuniació, informació 
i participació de la població. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: CCG 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 3000 € 

ACTUACIÓ: 33. Ampliació del Sistema de Gestió Ambiental 

Descripció: 
El Consell Comarcal ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental a l’àrea de medi ambient. Cal doncs ampliar 
progressivament el sistema de gestió ambiental del Consell comarcal del Gironès a totes les àrees, començant 
per la de compres. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: CCG 
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 12.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Informació, educació i participació ciutadana 

Objectiu: 
L’objecte d’aquesta línia és la informació, educació i participació ciutadana de tota la ciutadania de la comarca del 
Gironès. 

 

PROGRAMA: IX. Informació i educació ambiental 

ACTUACIÓ: 34. Formació ambiental a tècnics i regidors 

Descripció: 
Degut a la manca de formació de tècnics i regidors locals, es proposa que des del consell comarcal s’organitzin 
cursos i/o jornades de formació ambiental per a tècnics i regidors dels Ajuntaments del Gironès, sobre els 
següents aspectes entre d’altres: 

• Gestió de Residus  
• Estalvi d’aigua i eficiència energètica 
• Contaminació lumínica i acústica 
• Mobilitat 
• Criteris ambientals en les compres  
• Criteris ambientals en la planificació territorial i en la construcció 
• Plans territorials i sectorials  
• Sistemes de gestió ambiental per les administracions  
• Legislació ambiental 
• Educació ambiental 

Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada  
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs 
Fonts de finançament: DdG 
Valoració econòmica: 2.000 € 

ACTUACIÓ: 35. Divulgació de l’entorn natural 

Descripció:  
El Consell Comarcal està duent una tasca ingent pel que fa a la divulgació de l’entorn natural entre les àrees de medi 
ambient i turisme. Cal doncs una continuació d’aquesta informació i comunicació de l’entorn natural per tal de 
contribuir a conscienciar a la població de la importància de la protecció i conservació del medi natural. 
La divulgació de l’entorn natural es pot realitzar a partir d’activitats de descoberta de l’entorn com: 

- la creació d’itineraris i rutes amb bicicleta o altres mitjans de transport, 
- publicació de guies amb informació sobre l’entorn natural i el paisatge, 
- visites guiades a punts d’interès remarcable. 

Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs 
Fonts de finançament: DMAH 
Valoració econòmica: 30.000 €  
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PROGRAMA: X. Participació Ciutadana 

ACTUACIÓ: 36. Comissió supramunicipal de participació ciutadana 

Descripció: 
Cal crear una comissió supramunicipal de planificació territorial a on hi estiguin representats tots els agents 
públics i privats implicats en la gestió del territori. Aquesta comissió es podria reunir periòdicament per tal de 
valorar els projectes que afecten a més d’un municipi o que tenen una afectació comarcal com són les grans 
infraestructures viàries, energètiques i de telecomunicació, els plans territorials  i plans sectorials, entre d’altres, i 
fer un seguiment de l’Agenda 21 comarcal. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, DdG, DPTOP, DMAH 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 3.000 € 

ACTUACIÓ: 37. Creació d’una comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural 

Descripció: 
El Consell comarcal ha de crear la comissió consultiva d'accés  motoritzat al medi natural derivada de la Llei 
12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, que s’ha de formar per representants dels 
departaments implicats, del consell comarcal, dels ajuntaments, dels propietaris afectats, per mitjà de les 
organitzacions professionals agràries, forestals i sectorials, i també d'altres entitats, institucions o agents socials 
afectats, amb la finalitat d'informar de les limitacions i les prohibicions del catàleg de circuits i el calendari de 
proves i de l'inventari comarcal de camins. 
El Consell Comarca ha iniciat les gestions per crear aquesta comissió i per tant des de l’Agenda 21 es proposa la 
continuïtat d’aquesta actuació. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, propietaris, organitzacions agràries  
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 3.000 € 
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3. Resum del Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat 
A continuació, en la proposta de pla d’acció s’exposa per a cada una de les línies estratègiques (A,B,C..) 
els programes (I, II, III,...) i les actuacions proposades (1, 2, 3,...), juntament amb el termini d’execució, la 
periodicitat, la prioritat i el cost de cada una de les actuacions. 

 

A Planificació Comarcal del Gironès 

I Planificació territorial 
 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 

1 Establir uns criteris, objectius i indicadors 
ambientals de planificació territorial de la comarca 

Curt Anual Alta 36000 

2 Elaborar el pla director territorial del Gironès Mig Puntual Mitjana 100000 

II Planificació sectorial 

3 Elaborar el pla director industrial sostenible del 
Gironès 

Mig Puntual Mitjana 60000 

4 Elaborar el pla director d’abastament d’aigua 
potable del Gironès 

Curt Puntual Alta 50000 

5 Elaborar el pla director de mobilitat del Gironès Curt Puntual Alta 12000 

6 Elaborar el pla director de les ribes fluvials del riu 
Ter al seu pas pel Gironès 

Mig Puntual Mitjana 45000 

7 Elaborar el pla especial de regulació de les antenes 
de radiocomunicació del Gironès 

Curt Puntual Alta 30000 

8 Elaborar el pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Gironès 

Llarg Puntual Mitjana 120000 

9 Elaborar el pla de millora paisatgística dels 
accessos als nuclis urbans del Gironès 

Llarg Puntual Baixa 45000 

III Cartografia digital 

10 Digitalització del planejament urbanístic del Gironès Curt Continuada Alta 300000 
 

B Protecció i gestió del patrimoni natural 

IV Protecció i gestió del medi natural 
 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
11 Elaborar la carta del paisatge del Gironès Mig Puntual Mitjana 20000 
12 Estudi i proposta de millora del sòl no urbanitzable Mig Puntual Alta 45000 
13 Gestionar els boscos públics Llarg Continuada Mitjana 22000 
14 Elaboració d’un catàleg d’arbres d’interès comarcal Llarg Puntual Baixa 6000 
15 Elaboració del catàleg de patrimoni faunístic Llarg Continuada Baixa 30000 

V Gestió dels ambients lligats al medi fluvial 

16 Millora dels espais fluvials i boscos de ribera Curt Anual Alta 6000 

17 Avaluació de l’impacte de les rescloses i elaboració 
dels projectes de correcció 

Llarg Puntual Mitjana 30000 

VI Valorització del sector agrícola 

18 Promoció del cooperativisme en el sector agrícola Mig Puntual Alta 60000 

19 Elaboració del Catàleg d’espais d’especial interès 
agrari 

Llarg Puntual Baixa 30000 

20 Promoció de producció ecològica i integrada, i 
productes autòctons del Gironès 

Curt Continuada Mitjana 20000 
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C Gestió ambiental de la comarca 

VII Suport tècnic als Ajuntaments 
 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
21 Elaboració d’ordenances municipals tipus Curt Continuada Alta 3000 
22 Creació de la figura del tècnic ambiental compartit Mig Continuada Mitjana 22000 
23 Creació de l’oficina comarcal de l’habitatge Mig Continuada Alta 60000 
24 Impulsar mesures ambientals en la construcció Curt Puntual Mitjana 3000 
25 Gestió de polígons industrials comarcals Mig Continuada Alta 30000 
26 Seguiment de les Agendes 21 locals Mig Continuada Baixa 6000 

27 Actuació sobre els punts crítics que presenten 
riscos en situacions d’avingudes  

Curt Continuada Alta 100000 

28 Foment de la reutilització de l’aigua de les EDARs Mig Puntual Mitjana 3000 

29 Sol·licitar l’elaboració i/o actualització dels 
planejaments municipals 

Curt Puntual Alta 3000 

30 Elaboració d’un cens d’activitats Mig Continuada Mitjana 100000 

31 Crear una Entitat Comarcal Competent en matèria 
d’aigües residuals 

Curt Puntual Alta - 

VIII Gestió ambiental del Consell Comarcal 

32 Treballar els projectes de manera transversal i amb 
participació ciutadana 

Curt Continuada Alta 3000 

33 Ampliació del Sistema de Gestió Ambiental  Mig Continuada Mitjana 12000 
 

D Informació, educació i participació ciutadana 

IX Informació i educació ambiental 
 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
34 Formació ambiental a tècnics i regidors Mig Continuada Mitjana 2000 
35 Divulgació de l’entorn natural Llarg Puntual Baixa 30000 

X Participació Ciutadana 

36 Comissió supramunicipal de participació ciutadana Curt Puntual Alta 3000 

37 Creació d’una comissió consultiva d’accés 
motoritzat al medi natural 

Curt Puntual Alta 3000 
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4. Temporalització i priorització del Pla d’Acció Comarcal 
A continuació, s’exposa la temporalització i priorització del Pla d’Acció Comarcal per a la sostenibilitat del 
Gironès per a cada una de les línies estratègiques i programa d’actuació. 

 
 
 

A Planificació Comarcal del Gironès 

I Planificació territorial 
 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 

1 Establir uns criteris, objectius i indicadors 
ambientals de planificació territorial de la comarca 

Curt Anual Alta 36000 

2 Elaborar el pla director territorial del Gironès Mig Puntual Mitjana 100000 

II Planificació sectorial 

4 Elaborar el pla director d’abastament d’aigua 
potable del Gironès 

Curt Puntual Alta 50000 

5 Elaborar el pla director de mobilitat del Gironès Curt Puntual Alta 12000 

7 Elaborar el pla especial de regulació de les antenes 
de radiocomunicació del Gironès 

Curt Puntual Alta 30000 

3 Elaborar el pla director industrial sostenible del 
Gironès 

Mig Puntual Mitjana 60000 

6 Elaborar el pla director de les ribes fluvials del riu 
Ter al seu pas pel Gironès 

Mig Puntual Mitjana 45000 

8 Elaborar el pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Gironès 

Llarg Puntual Mitjana 120000 

9 Elaborar el pla de millora paisatgística dels 
accessos als nuclis urbans del Gironès 

Llarg Puntual Baixa 45000 

III Cartografia digital 

10 Digitalització del planejament urbanístic del Gironès Curt Continuada Alta 300000 
 

B Protecció i gestió del patrimoni natural 

IV Protecció i gestió del medi natural 
 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
11 Elaborar la carta del paisatge del Gironès Mig Puntual Mitjana 20000 
12 Estudi i proposta de millora del sòl no urbanitzable Mig Puntual Alta 45000 
13 Gestionar els boscos públics Llarg Continuada Mitjana 22000 
14 Elaboració d’un catàleg d’arbres d’interès comarcal Llarg Puntual Baixa 6000 
15 Elaboració del catàleg de patrimoni faunístic Llarg Continuada Baixa 30000 

V Gestió dels ambients lligats al medi fluvial 

16 Millora dels espais fluvials i boscos de ribera Curt Anual Alta 6000 

17 Avaluació de l’impacte de les rescloses i elaboració 
dels projectes de correcció 

Llarg Puntual Mitjana 30000 

VI Valorització del sector agrícola 

20 Promoció de producció ecològica i integrada, i 
productes autòctons del Gironès 

Curt Continuada Mitjana 20000 

18 Promoció del cooperativisme en el sector agrícola Mig Puntual Alta 60000 

19 Elaboració del Catàleg d’espais d’especial interès 
agrari 

Llarg Puntual Baixa 30000 
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C Gestió ambiental de la comarca 

VII Suport tècnic als Ajuntaments 
 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
21 Elaboració d’ordenances municipals tipus Curt Continuada Alta 3000 

27 Actuació sobre els punts crítics que presenten 
riscos en situacions d’avingudes  

Curt Continuada Alta 100000 

29 Sol·licitar l’elaboració i/o actualització dels 
planejaments municipals 

Curt Puntual Alta 3000 

31 Crear una Entitat Comarcal Competent en matèria 
d’aigües residuals 

Curt Puntual Alta - 

24 Impulsar mesures ambientals en la construcció Curt Puntual Mitjana 3000 
22 Creació de la figura del tècnic ambiental compartit Mig Continuada Mitjana 22000 
30 Elaboració d’un cens d’activitat Mig Continuada Mitjana 100000 
23 Creació de l’oficina comarcal de l’habitatge Mig Continuada Alta 60000 
25 Gestió de polígons industrials comarcals Mig Continuada Alta 30000 
26 Seguiment de les Agendes 21 locals Mig Continuada Baixa 6000 
28 Foment de la reutilització de l’aigua de les EDARs Mig Puntual Mitjana 3000 

VIII Gestió ambiental del Consell Comarcal 

32 Treballar els projectes de manera transversal i amb 
participació ciutadana 

Curt Continuada Alta 3000 

33 Ampliació del Sistema de Gestió Ambiental  Mig Continuada Mitjana 12000 
 

D Informació, educació i participació ciutadana 

IX Informació i educació ambiental 
 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
34 Formació ambiental a tècnics i regidors Mig Continuada Mitjana 2000 
35 Divulgació de l’entorn natural Llarg Puntual Baixa 30000 

X Participació ciutadana 

36 Comissió supramunicipal de participació ciutadana Curt Puntual Alta 3000 

37 Creació d’una comissió consultiva d’accés 
motoritzat al medi natural 

Curt Puntual Alta 3000 
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5. PLA DE TREBALL 
 
 
A continuació s’exposa el pla de treball derivat de l’Agenda 21 comarcal del Gironès: 
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 PLA DE TREBALL 

 Actuacions  Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 

1 Establir uns criteris, objectius i indicadors ambientals de 
planificació territorial de la comarca 

Curt Anual Alta 36000 

4 Elaborar el pla director d’abastament d’aigua potable del 
Gironès  

Curt Puntual Alta 50000 

5 Elaborar el pla director de mobilitat del Gironès  Curt Puntual Alta 12000 

7 Elaborar el pla especial de regulació de les antenes de 
radiocomunicació del Gironès  

Curt Puntual Alta 30000 

10 Digitalització del planejament urbanístic del Gironès  Curt Continuada Alta 300000 
16 Millora dels espais fluvials i boscos de ribera Curt Anual Alta 6000 
21 Elaboració d’ordenances municipals tipus  Curt Continuada Alta 3000 

27 Actuació sobre els punts crítics que presenten riscos en 
situacions d’avingudes  

Curt Continuada Alta 100000 

29 Sol·licitar l’elaboració i/o actualització dels planejaments 
municipals  

Curt Puntual Alta 3000 

31 Crear una Entitat Comarcal Competent en matèria 
d’aigües residuals 

Curt Puntual Alta - 

32 Treballar els projectes de manera transversal i amb 
participació ciutadana Curt Continuada Alta 3000 

36 Comissió supramunicipal de participació ciutadana Curt Puntual Alta 3000 

37 Creació d’una comissió consultiva d’accés motoritzat al 
medi natural 

Curt Puntual Alta 3000 

 SUBTOTAL 13 actuacions 549000 

20 Promoció de producció ecològica i integrada, i productes 
autòctons del Gironès  

Curt Continuada Mitjana 20000 

24 Impulsar mesures ambientals en la construcció Curt Puntual Mitjana 3000 
 SUBTOTAL 2 actuacions 23000 

12 Estudi i proposta de millora del sòl no urbanitzable Mig Puntual Alta 45000 
18 Promoció del cooperativisme en el sector agrícola Mig Puntual Alta 60000 
23 Creació de l’oficina comarcal de l’habitatge Mig Continuada Alta 60000 
25 Gestió de polígons industrials comarcals  Mig Continuada Alta 30000 

 SUBTOTAL 4 actuacions 195000 

2 Elaborar el pla director territorial del Gironès  Mig Puntual Mitjana 100000 
3 Elaborar el pla director industrial sostenible del Gironès  Mig Puntual Mitjana 60000 

6 Elaborar el pla director de les ribes fluvials del riu Ter al 
seu pas pel Gironès  

Mig Puntual Mitjana 45000 

11 Elaborar la carta del paisatge del Gironès  Mig Puntual Mitjana 20000 
22 Creació de la figura del tècnic ambiental compartit Mig Continuada Mitjana 22000 
28 Foment de la reutilització de l’aigua de les EDARs  Mig Puntual Mitjana 3000 
30 Elaboració d’un cens d’activitats  Mig Continuada Mitjana 100000 
32 Ampliació del Sistema de Gestió Ambiental  Mig Continuada Mitjana 12000 
34 Formació ambiental a tècnics i regidors  Mig Continuada Mitjana 2000 

 SUBTOTAL 8 actuacions 364000 
26 Seguiment de les Agendes 21 locals  Mig Continuada Baixa 6000 

 SUBTOTAL 1 actuació 6000 

8 Elaborar el pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge del Gironès  

Llarg Puntual Mitjana 120000 

13 Gestionar els  boscos públics  Llarg Continuada Mitjana 22000 

17 Avaluació de l’impacte de les resclosses i elaboració dels 
projectes de correcció 

Llarg Puntual Mitjana 30000 

 SUBTOTAL 3 actuacions 172000 

9 Elaborar el pla de millora paisatgística dels accessos als 
nuclis urbans del Gironès  

Llarg Puntual Baixa 45000 

14 Elaboració d’un catàleg d’arbres d’interès comarcal Llarg Puntual Baixa 6000 
15 Elaboració del catàleg de patrimoni faunístic Llarg Continuada Baixa 30000 
19 Elaboració del Catàleg d’espais d’especial interès agrari Llarg Puntual Baixa 30000 
35 Divulgació de l’entorn natural Llarg Puntual Baixa 30000 

 SUBTOTAL 5 actuacions 141000 

 TOTAL 35 actuacions 1450000 

 
 
 


