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1. Una estratègia cap a la Sostenibilitat: l’Agenda 21 
de Cassà de la Selva 
 
La Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992 va posar el desenvolupament 
sostenible en la llista d’objectius dels diferents estats del planeta. La Cimera de la Terra va 
aprovar un document, anomenat Programa o Agenda 21, que vol ser una guia per fer 
possible el desenvolupament sostenible del planeta, i apunta les grans accions a emprendre 
per arribar-hi. Una de les accions, recollida en el capítol 28 del Programa 21 proposa la 
redacció de programes o agendes 21 locals. 
 
 L’any 1994, un conjunt de ciutats europees es reunien a Aalborg, i iniciaven un llarg camí 
cap el desenvolupament sostenible de les ciutats. En la reunió s’aprovava la carta d’Aalborg, 
el document que fixa les grans idees sobre les quals basar les actuacions cap a la 
sostenibilitat en les ciutats. 
 
Una de les accions que van posar en marxa aquestes ciutats és la Campanya de les Ciutats 
Europees cap a la Sostenibilitat, campanya a la qual s’han anat adherint molts municipis, 
entre ells Cassà de la Selva . 
 
 
L'Agenda 21 i la sostenibilitat 
 
L’agenda 21(o Programa 21) va ser aprovada a Rio de Janeiro després d’un llarg procés de 
negociació entre els governs i amb les aportacions de les organitzacions no governamentals. 
Una de les claus de l’Agenda 21 es centra en el fet de considerar d’una manera integrada 
el desenvolupament social, el desenvolupament econòmic i el medi ambient. 
 
El Programa 21 és un extens document, de 40 capítols que proposa un conjunt d’accions 
tant a nivell estatal com regional com local per fer possible el desenvolupament sostenible 
del conjunt planeta.   
 
La guia de l’Agenda 21 “L’aliança global per al medi ambient i el desenvolupament”  (editada 
per les Nacions Unides CNUMAD l’any 1992, i traduïda per la Generalitat de Catalunya l’any 
1995) proposa una lectura de l’agenda 21 amb set grans idees: 
 
 El món Pròsper: Centrat en la realització de polítiques internacionals per accelerar el 

desenvolupament sostenible i en la integració del medi ambient i el desenvolupament en 
la presa de decisions. 

 
 El món Just: Recull la lluita contra la pobresa, els canvis en el model de consum, la 

dinàmica demogràfica per la sostenibilitat i el paper de la sanitat. 
 
 El món habitable: Centrat en el desenvolupament sostenible dels nuclis de població, 

l’abastament d’aigua a les ciutats, la gestió ambientalment neta de residus sòlids i la 
contaminació i sanitat urbanes. 

 
 El món fèrtil: Basat en la planificació i gestió dels recursos de la terra, la gestió dels 

recursos d’aigua dolça, dels recursos energètics, en l’agricultura i el  desenvolupament 
rural sostenibles, i un desenvolupament forestal sostenible. També es proposa la gestió 
d’ecosistemes fràgils la conservació de la diversitat biològica i la gestió ambientalment 
racional de la biotecnologia 
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 El món compartit: Proposa la protecció de l’atmosfera, la protecció d’oceans i mars i la 

utilització sostenible dels recursos marins vius 
 

 El món net: Pretén assolir la gestió ambientalment neta dels productes químics tòxics i  
la gestió ambientalment neta dels residus perillosos 

 
 El món de les persones: Vol assolir la participació mitjançant l’educació,  la consciència 

pública i la formació pràctica així com l’enfortiment del paper dels grups principals 
 
 
El procés Cassà de la Selva cap a la sostenibilitat  
 
L’any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de Ciutats i 
Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d’Aalborg, es va generar el document 
“De la Carta a l’acció” orientat a aprofundir el procés cap a l’elaboració de l’Agenda 21 Local. 
 
El febrer de l’any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la Tercera Conferència de 
Ciutats i Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels progressos en el camp de la 
sostenibilitat en molts municipis, es declara el compromís de seguir treballant en el camí del 
desenvolupament sostenible. 
 
Des de l’any 1999 la Diputació de Girona, a través de la seva àrea de Medi Ambient, 
promou el desplegament de les Agendes 21 Locals i l’elaboració de Plans d’Acció Local per 
a la Sostenibilitat (PALS) a diferents municipis de les comarques gironines. 
Dins aquest context global l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb el suport de la 
Diputació de Girona, l’any 2000 va iniciar el procés d’elaboració de l’Auditoria Municipal de 
Cassà de la Selva, que culmina amb el Pla Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) que 
a continuació es presenta.  
 
El PALS de Cassà de la Selva, és el document estratègic que ha de servir de base per al 
desenvolupament de l’Agenda 21 Local. 
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2. El Pla d’Acció Local de Cassà de la Selva 
 
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Cassà de la Selva és un pla estratègic 
que integra els diferents aspectes socials, ambientals i econòmics seguint els principis d’un 
desenvolupament sostenible, establint un conjunt d’estratègies, programes i accions que 
orientin les línies a seguir de cara al desenvolupament sostenible del municipi.   
 
El Pla d’Acció Local de Cassà de la Selva s’estructura jeràrquicament en 6 línies 
estratègiques o  objectius,  que es desenvolupen en programes d’actuació o àmbits 
temàtics,   i es concreten en un conjunt d’accions i projectes. 
 
 

Taula 1. 
Estructura del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 

Definició de les línies estratègiques d’actuació o objectius que 
defineixen la política municipal cap a la sostenibilitat 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ Camps concrets d’actuació o àmbits temàtics dins de cada línia 
estratègica 
 

ACCIONS I PROJECTES Projectes, treballs i accions concretes que es proposa 
portar a terme 
 

 
 

Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les fitxes 
detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, fa una descripció 
detallada de l’acció, i es complementa amb una valoració sobre diversos aspectes 
relacionats amb l’aplicació de l’acció (terminis d’execució, prioritat, fonts de finançament, 
sectors involucrats en l’execució i valoració econòmica). 
 
Els aspectes considerats en aquesta valoració són:  
 

• Terminis: es valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció, diferenciant si el 
termini és curt (0 a 2 anys), mitjà (3 a 5 anys) o llarg (6 – 10 anys).  

 
• Prioritat: Indica l’ordre que cal realitzar les accions dins d’un mateix termini de 

temps. La prioritat es valora en alta, mitjana i baixa en funció de la rellevància de 
l’actuació per avançar cap a la sostenibilitat del municipi.   

 
• Sectors involucrats en la seva execució: es valora el grau de competència 

municipal per a portar a terme l’acció i la implicació d’altres entitats o organismes. En 
algunes accions l’Ajuntament pot fer poc més que de mediador o d’impulsor, mentre 
que en d’altres n’és el principal responsable.  

 
• Fonts de finançament:  es valoren les possibles subvencions o ajuts per a 

l’aplicació de la mesura, indicant les institucions  i organismes que poden finançar 
l’acció. El codi d’identificació d’organismes i institucions és el següent:  
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Taula 2. 

Acrònims utilitzats en les fitxes 
 

AAVV Associacions de Veïns  
ABS Àrea Bàsica de Salut 
ACA Agència Catalana de l’Aigua  
ACC Associació de Comerciants de Cassà  
AMPA Associació de Pares i Mares  
ACS Ajuntament de Cassà de la Selva 
BCL Banc de Crèdit Local 
CCG Consell Comarcal del Gironès 
CCS Consell Comarcal de la Selva 
CE  Centres d’ensenyament 
CEMA Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (DMA) 
CILMA Centre d’Iniciatives Locals de Medi Ambient 
CIPN Centre d’Iniciatives de la Producció Neta 
CPF Centre de la Propietat Forestal 
GESESA Empresa depuradora 
DARP  Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
DBS Departament de Benestar Social 
DdG Diputació de Girona 
DGPNMF Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic 
DE Departament d’Ensenyament 
DGC Direcció General de Carreteres 
DMA Departament de Medi Ambient 
DICT Departament d’Indústria, Comerç i Turisme 
DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
DSSS Departament de Sanitat i Seguretat Social 
DT Departament de Treball 
DTU Departament de Turisme 
EAP Equip d’Atenció Psicopedagògica 
EL Entitats locals 
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
GENCAT Generalitat de Catalunya 
ICAEN Institut Català de l’Energia 
IDAE Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía 
JR Junta de Residus 
MF  Ministerio de Fomento 
MINER Ministerio de Indústria y Energia 
PUOSC Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
SI Sector industrial 
SSAP Serveis Social d’Atenció Primària 
UdG Universitat de Girona 

 
   

• Valoració econòmica: es valora el grau d’inversió necessari per a portar a terme 
l’acció. El grau d’inversió s’estima sempre que sigui possible. Es valora com a 
organitzatiu i/o tècnic quan la inversió depèn bàsicament de tasques tècniques o 
gestions que pot dur a terme l’Ajuntament amb l’actual infrastructura. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1. 
LA SERRA I L’ENTORN RURAL I NATURAL DE PLANA: CONSERVACIÓ, ÚS I RELACIÓ 
AMB EL POBLE 
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
1.1 Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural de plana. 
1.2 Protecció i restauració del patrimoni natural. 
 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. 
L’ÚS EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS EN LA GESTIÓ DEL SISTEMA URBÀ  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
2.1 Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables  
2.2 Gestió integral del cicle de l’aigua 
2.3 Minimització i valorització de residus 
2.4 Millora de la qualitat de l’aire 
2.5 Prevenció i control de riscos  
 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
3.1 Urbanisme i territori  
3.2 Promoure una mobilitat sostenible  
3.3 Millora del paisatge urbà 
 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. 
PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
4.1. Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 
4.2. Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 
4.3. Enfortir i diversificar l’activitat industrial de Cassà 
4.4. Millora del comerç i els serveis de Cassà 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5. 
POTENCIAR LA IDENTITAT DE CASSÀ, LA COHESIÓ SOCIAL  I LA QUALITAT DE 
VIDA DE TOTS ELS CIUTADANS  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
5.1. Cultura i associacionisme 
5.2. Salut i benestar social 
5.3. Impulsar un projecte educatiu integral 
5.4. Facilitar l’accés a l’habitatge 
 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6. 
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ PARTICPACIÓ CIUTADANA  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
6.1. Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i de la 
pedagogia participativa 
6.2. Elaboració i difusió d’indicadors de seguiment del PALS 
 

 

Document III. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva 

 

8 



 
Línia estratègica 1.   
 
LA SERRA I L’ENTORN RURAL I NATURAL DE 
PLANA: CONSERVACIÓ, ÚS I RELACIÓ AMB EL 
POBLE 
 
 
 
Cassà de la Selva, amb més del 90 % del seu terme agrícola i forestal, gaudeix d’un territori 
divers i amb importants valors naturals. La serra de les Gavarres (PEIN), els seus espais 
llindants,  el conjunt paisatgístic agroforestal del sud i sud-est del terme, i les riberes de 
rieres i torrent són els espais que tenen un major interès per ser protegits. 
 
Amb la voluntat d’assolir una major sostenibilitat dels sistemes naturals de Cassà de la 
Selva cal conèixer en detall els valors naturals existents, el seu estat de conservació i, 
sobretot la seva evolució amb el temps. A partir d’aquest coneixement cal incidir amb una 
planificació i unes estratègies de gestió (plans, ordenances, projectes d’intervenció, 
voluntariat, etc.) que permetin millorar les condicions dels hàbitats naturals i la seva 
connexió, per tal de reduir els efectes negatius que causa l’activitat humana. 
 
Aquesta línia estratègica encaixa amb el Pla especial de regulació d’usos del sòl no 
urbanitzable de Cassà de la Selva (i incorpora el programa d’actuacions d’aquest pla), 
document urbanístic de caràcter normatiu que es redacta paral·lelament al Pla d’Acció Local 
(PALS). 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
En relació l’àmbit d’actuació “La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús 
i relació amb el poble”, s’estableixen 2 programes d’actuació, i un total de 12 accions. Els 
programes i accions que aquí es plantegen es podran desenvolupar per si sols, però 
encaixen en el marc normatiu i els projectes que fixa el pla especial per esdevenir la seva 
concreció en actuacions i intervencions sobre el territori, que per la seva naturalesa 
(supramunicipals, de participació...) no queden incloses al propi pla. 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 1. LA SERRA I L’ENTORN RURAL I NATURAL DE PLANA: 
CONSERVACIÓ, ÚS I RELACIÓ AMB EL POBLE 
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
1.1. Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural de plana. 
1.2. Protecció i restauració del patrimoni natural. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA                
1.1 

Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural 
de plana 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.1.1. 

COMISSIÓ LOCAL DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE CASSÀ DE 
LA SELVA 

Actuació 1. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 

 
L’Ajuntament de Cassà impulsarà la creació d’una Comissió local de custòdia de Cassà 
de la Selva, un organisme transversal de trobada entre propietaris rurals i forestals, 
Ajuntaments, entitats del poble i voluntaris.  
 
La comissió vetllarà per aconseguir acords entre les diferents bandes que assegurin la 
conservació al llarg del temps dels elements del patrimoni natural i cultural fixats en 
aquesta modificació de NSP per al SNU1. Els acords voluntaris entre propietaris i entitats 
que els puguin donar suport a la gestió dels hàbitats naturals i el patrimoni són 
especialment interessants, i l’Ajuntament podrà crear un clima favorable a aquests acords. 
Anant més enllà, la comissió de custòdia podria arribar a la gestió d’hàbitats naturals i 
paisatges en veritables espais naturals municipals (les riberes, els prats humits de la 
plana fluvial, etc.), recolzant-se en activitats de voluntaris o en una escola-taller del medi 
natural, tot això col·laborant amb els propietaris particulars que tenen en propietat 
aquestes finques. 
 

Terminis: Curt-mig (0 a 5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, entitats locals 

Fonts de finançament: Departament de Treball, GdC (Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (Ordre de 30.7.98), escola-taller...) 
Valoració econòmica: 10.517 € (1’75 M Pts.) / anuals per a tècnic responsable a mitja 
jornada. Resta de despeses molt variables segons projecte. 

 

                                                 
1 La comissió podria tenir un caràcter més d’entitat ciutadana que li permeti intervenir en tota la plana 
cassanenca, i en concret a tots els prats i riberes de la riera Gotarra, que en la seva riba esquerra es 
troben als termes de Campllong i Caldes de Malavella. 

Document III. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva 

 

10 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA                
1.1 

Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural 
de plana 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.1.2. 

PLA SUPRAMUNICIPAL DE CONNEXIÓ ECOLÒGICA LES 
GAVARRES-CADIRETES-GUILLERIES 

Actuació 2. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La normativa de regulació d’usos del SNU de Cassà identifica una franja a sud del terme 
municipal que té un paper central de connexió territorial entre les serres de les Gavarres, 
Cadiretes i les Guilleries, travessant un territori agroforestal amb usos rurals compatibles 
amb el caràcter de connector ecològic i paisatgístic.  
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva proposarà, juntament amb la resta de municipis 
afectats, la Diputació de Girona i el Departament de Medi Ambient, un Pla especial 
d’ordenació per a la connexió ecològica dels sistemes naturals Gavarres-Cadiretes-
Guilleries. 
 

Terminis:  Llarg (6 a 10 anys) 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS i demés municipis afectats, CCG / CCS, 
DdG, DMA 

Fonts de finançament: Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient 

Valoració econòmica: 27.045 € (4’5 M Pts.)  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA                
1.1 

Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural 
de plana 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.1.3. 

MAJOR PARTICIPACIÓ MUNICIPAL AL CONSORCI DE L’ESPAI 
NATURAL LES GAVARRES 

Actuació 3. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’espai natural de les Gavarres disposa des de l’any 2000 d’un Consorci de gestió 
participat pels ajuntaments amb terrenys a l’espai natural i per la Diputació de Girona. El 
consorci està redactant actualment el pla de gestió de l’espai natural.  
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, present al Consorci, designarà un representant polític 
i un representant tècnic,  per participar activament a les reunions del consorci i assegurar 
el bon encaix de les iniciatives de conservació del territori a nivell local amb les que es 
desenvolupen per al conjunt de l’espai natural. També per poder assegurar el correcte 
encaix de la gestió d’aquesta normativa amb la normativa i les actuacions que es 
defineixin en el marc general d’aquest espai natural 
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, regidories d’urbanisme i medi ambient  

Fonts de finançament: No són necessàries 

Valoració econòmica: ---  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.1 

Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural 
de plana 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.1.4. 

DEFINICIÓ  I ESTABLIMENT DEL FONS MUNICIPAL DEL SÒL NO 
URBANITZABLE 

Actuació 4. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La normativa de regulació d’usos del SNU de Cassà proposa (article 11) la creació d’un 
fons municipal destinat a actuacions de protecció i desenvolupament del sòl no 
urbanitzable.  
 
Caldrà doncs definir les característiques d’aquest fons municipal, mitjançant un document 
(ordenança, reglament...) que aprovi el ple municipal, i que reguli el mecanisme de 
reserva pressupostària i estableixi la selecció d’inversions prioritàries del fons a partir 
sobretot d’aquest programa d’actuacions. 
 
La gestió i execució de les actuacions amb recursos d’aquest fons, ja no formaran part 
d’aquest, si no que funcionaran com a projectes independents de l’àrea municipal 
corresponent.  
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: No són necessàries 

Valoració econòmica: Sense cost. Actuació de caràcter jurídic a càrrec dels serveis 
municipals.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA                
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.1. 

PROTECCIÓ I NATURALITZACIÓ DE LES RIBERES,  LA PLANA 
FLUVIAL I ELS BOSQUETS DE LA PLANA DE CASSÀ 

Actuació 5. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
Les rieres (Gotarra, Verneda, Seca), les seves riberes, els prats humits de la plana fluvial, 
i els petits bosquets de roures i d’alzines que es mantenen a la plana de Cassà són els 
elements naturals més interessants de conservar i de restaurar al municipi, defora de la 
serra de les Gavarres (inclosa en el PEIN).  
 
L’Ajuntament, d’acord amb la comissió local de custòdia del territori, destinarà recursos 
propis i cercarà altres recursos per poder actuar en la conservació d’aquests ambients:  
 
- Restauració de les riberes.  
- Eliminació d’espècies exòtiques. 
- Compra de petits terrenys (Pineda fosca).  
- Actuacions de conservació forestal. 
- Restauració i ampliació de la roureda de ca l’Aragall i eliminació de l’eucaliptar proper 

a l’estació depuradora d’aigües residuals. 
- Fomentar les actuacions privades de reforestació amb espècies autòctones de 

terrenys agrícoles de l’entorn dels bosquets existents i de transformació en boscos de 
ribera de les plantacions de pollancres, plàtans i robínies més pròximes a les rieres 
d’alt valor natural. 

 
En la mesura del possible aquesta actuació també podrà contemplar iniciatives 
d’interpretació del medi (quaderns d’educació ambiental, itineraris autoguiats, sortides 
ciutadanes, etc.), per apropar aquests espais a la gent, prioritzant sempre però les 
actuacions de conservació i de millora. 
 
Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys) (actuacions contínues en la durada de la 
normativa) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, propietaris particulars, ACA, DMA, DdG, 
etc.  
Fonts de finançament: Ordres d’ajuts de la DGPNF, programa LIFE Unió Europea, 
fundacions i patrocinadors privats, Diputació de Girona, Programa de Desenvolupament 
Rural (DARP) 

Valoració econòmica: 24040 € (4 M Pts)/any.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.2. 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DE LA RESCLOSA 
DE LA CAPÇANA I LA CAPÇALERA DE LA RIERA DE LA 
VERNEDA 

Actuació 6. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La resclosa de la Capçana és el principal hàbitat aquàtic del municipi i contribueix a 
l’abastament d’aigua del municipi. L’Ajuntament formularà un projecte de restauració 
ecològica per intervenir a les riberes i la cua de la resclosa, facilitant la millora dels 
hàbitats aquàtics i dotant-la d’uns miradors adreçats a l’ús ecoturístic i naturalístic de 
l’entorn de la resclosa. L’actuació tindrà en compte de no afectar la captació municipal 
d’aigua que hi a la resclosa. 
 
El manteniment dels marges i les riberes fluvials es podrà fer amb el suport de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, organisme responsable de totes les funcions de control de qualitat 
dels domini públic hidràulic. Aquestes funcions podrien gestionar-se, en cas de constituir-
se, des de l’ELA.  
 
Paral·lelament, i en el marc de l’espai natural de les Gavarres es formularà un projecte de 
protecció hidrològica i forestal de la conca de la capçalera de la riera que asseguri la seva 
correcta ordenació i conservació d’acord amb les seves funcions socials i ecològiques 
com a font de proveïment d’aigua i com a hàbitat natural. 
 
 

Terminis: Llarg (6 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, ACA, etc.  

Fonts de finançament: ACA o ELA, DdG, Consorci de l’espai natural de les Gavarres 

Valoració econòmica: 18030 € (3 M Pts.) per al projecte i 180303 € (30 M Pts.) per a 
l’execució   
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA                
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.3. 

POTENCIACIÓ DEL PAPER SOCIAL I AMBIENTAL DEL 
RECORREGUT CICLOTURÍSTIC “VIA VERDA GIRONA-SANT 
FELIU” AL PAS PER CASSÀ DE LA SELVA 

Actuació 7. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà amb la participació de les entitats i empreses interessades cercarà 
noves oportunitats d’activitat econòmica a l’entorn del recorregut cicloturístic que travessa 
el municipi, en coordinació també amb els demés municipis que travessa. Aquest debat és 
especialment interessant ara que es planteja la creació d’un gran recorregut cicloturístic 
des de les valls del Ripollès fins al mar, per Olot i Girona. El debat podrà prendre la forma 
d’una oficina temporal (4 anys) de promoció econòmica a l’entorn de la via verda. 
 
Els models anglesos de recorreguts ciclistes regionals són un dels molts exemples del 
camí a seguir2. Les activitats turístiques (allotjament, restauració, venda de productes), de 
restauració del patrimoni natural, d’educació, de lloguer i taller de bicicletes, etc. són 
oportunitats que cal potenciar en el marc del recorregut cicloturístic. També hi ha la 
possibilitat que l’antiga estació de tren tingui un paper més actiu a l’entorn d’aquesta 
proposta.  
 
En un moment donat, més a llarg termini,  podria ser oportú fomentar el debat per a la 
possible recuperació del recorregut com a via fèrria de la Costa Brava, des de la futura 
estació del TAV a Girona.  
 

Terminis: Curt-mig (0 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS i municipis de la via verda, entitats i 
empreses privades.  
Fonts de finançament: Consorci de la Via Verda, Fundación de Ferrocarriles Españoles, 
FGC, patrocini privat (empreses del sector de la bicicleta), Departament de Treball 
(Agents d’Ocupació i desenvolupament local, Ordre de 30.7.98), Departament de Turisme  
Valoració econòmica: 18030 € (3 M Pts.)/any en quatre anys, per a un programa de 
dinamització socioeconòmica de la via verda, del qual es derivin iniciatives públiques i 
privades a mig i llarg termini    

 

                                                 
2 N’hi ha d’altres d’exemples interessants. El model anglès el podeu conèixer a la pàgina 
www.sustrans.org, i a la pàgina del programa estatal també hi ha exemples de l’aprofitament 
econòmic de les vies verdes: www.ffe.es/viasverdes/programa.htm 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA              
1.2.   

Protecció i restauració del patrimoni natural 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.4. 

PLA MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS 

Actuació 8. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
Elaborar un pla tècnic que tingui en compte les mesures operatives i administratives per 
tal de prevenir incendis forestals i facilitar-ne l’extinció. 
 
L’Ajuntament actualitzarà i aplicarà el Pla comarcal de prevenció i extinció d’incendis 
forestals INFOCAT. 
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: GdC  

Fonts de finançament: GdC, CCG, Consorci de l’espai natural de les Gavarres 

Valoració econòmica: 18030 € (3 M Pts.)  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA                
1.2. 

Protecció i restauració del patrimoni natural 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.5. 

DEFINIR EL TERMENAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC I 
LA ZONA DE POLICIA DELS CURSOS FLUVIALS DE CASSÀ DE 
LA SELVA 

Actuació 9. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’objectiu és el de definir l’espai d’ús públic dels cursos fluvials i regular les activitats en 
les zones de protecció oficial. Complementàriament es podran definir els àmbits de curs 
fluvial, sistema fluvial i zona inundable, proposats com a sistemes urbanístics per l’ACA i 
recollits així per aquesta normativa. 
 
La Llei d’Aigües (Llei 29/85, de 27 de setembre, d’aigües. BOE 189, 08/08/85 i BOE  243, 
10/10/85) defineix la zona de Domini Públic Hidràulic (DPH), les zones de Servitud i les 
zones de Policia. El DPH comprèn les lleres temporals ordinàries anuals (no les 
extraordinàries en cas d’avingudes), i inclou tant els rius com petits reguerons i tolls. La 
zona de servitud compren una franja de 5 metres al costat del límit del DPH (on està 
prohibida qualsevol edificació), i la zona de Policia que cobreix una franja de 100 metres 
des del límit de DPH (on es regula i limita les activitats que s’hi poden fer). 
 
Es considera convenient que l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, defineixi sobre el territori i en base a una cartografia específica totes aquestes 
zones de protecció hidrològica: la zona de domini públic hidràulic i la zona de policia. Una 
vegada definit aquest termenejament l’Ajuntament tindrà més capacitat per millorar les 
lleres fluvials (a la zona de DPH), i ordenar i regular les activitats que es poden dur a 
terme a la zona de Policia (franja de 100 metres del límit del DPH). 
 
Aquesta actuació es considera prioritària també en relació a les neteges i millores de les 
rieres que solquen el municipi. En funció d’aquest termenejament es podran impulsar des 
de l’Ajuntament actuacions de millora d’aquest espai fluvial en la zona de domini públic. 
Així, allà on hi hagi activitats dins la zona de DPH, l’Ajuntament disposarà del marc legal 
per tal de poder pactar amb cadascuna d’aquestes activitats alguns canvis en l’espai que 
ocupen. 
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, ACA 

Fonts de finançament: ACA. 

Valoració econòmica: 60101 € (10 M Pts.) 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.6. 

SEGUIMENT DELS HÀBITATS NATURALS D’ESPECIAL INTERÈS 
DEL MUNICIPI 

Actuació 10. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’article 13.2 de la normativa indica els hàbitats, les espècies i els arbres monumentals del 
municipi que tenen un especial interès naturalístic. És oportú fer un seguiment regular, 
com a mínim dues vegades a l’any d’aquests indrets. 
 
L’Ajuntament podrà acordar amb alguna entitat local un petit ajut que permeti endegar 
aquest seguiment. Alternativament, i seguint alguns models escandinaus, es podria iniciar 
un projecte més ambiciós de participació i educació ambiental d’adopció d’hàbitats i 
espais naturals locals per part de persones o col·lectius del municipi3. 
 
Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys). (actuacions contínues en la durada de la 
normativa) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DGPNMF, DdG, entitats i escoles de 
Cassà.  
Fonts de finançament: Ordres d’ajuts de la DGPNF, programa LIFE Unió Europea, 
fundacions i patrocinadors privats, Diputació de Girona 

Valoració econòmica: 1502 € (0’25 M Pts.)/any.  
 

                                                 
3 Al Comptat d’StorstrØm (Dinamarca) el projecte “Adopta una planta silvestre” suposa el seguiment 
de prop de 110 indrets del municipi per part de 80 persones, entitats i escoles que els visiten una 
vegada a l’any, amb la supervisió d’un responsable tècnic del projecte. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA                
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.7. 

PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE L’ESPAI NATURAL DEL PRAT 
D’ESCLET I LA RIERA GOTARRA 

Actuació 11. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La riera Gotarra, els prats humits del seu entorn, especialment el prat d’Esclet i els petits 
bosquets de roures i d’alzines pròxims, conformen una de les zones més interessants a 
nivell naturalístic de la plana de Cassà, i la normativa les recull com a zona d’especial 
valor natural. 
 
Seria interessant la redacció i execució d’un pla de gestió d’aquest espai natural, en el 
marc de la comissió local de custòdia, d’una escola-taller o similar. El Model EUROSITE 
de plans de gestió, que promou la Fundació Territori i Paisatge (Caixa Catalunya) pot ser 
adequat per a analitzar en detall l’espai i definir-hi actuacions que es podran anar 
acordant amb els diferents agents implicats. 
 
  

Terminis: Mig-llarg (3 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, entitats locals, UdG (?)   

Fonts de finançament: Ordres d’ajuts de la DGPNF, programa LIFE Unió Europea, 
fundacions i patrocinadors privats, Diputació de Girona 

Valoració econòmica: 15025 € (2’5 M Pts) 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.8. 

ESTUDI D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER 
A LA FAUNA DE LA C-65 ENTRE CASSÀ DE LA SELVA I 
LLAGOSTERA 

Actuació 12. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La carretera de Cassà a Llagostera és la principal via de comunicació que separa les 
Gavarres de la plana de la Selva i el massís de Cadiretes, creuant una interessant àrea de 
connexió ecològica territorial.  
 
És oportú d’estudiar en detall els efectes d’aquesta via de comunicació per al pas de la 
fauna i definir, si escau, mesures i actuacions (passos de fauna, ecoductes, tanques 
protectores, etc.) que en corregeixin el seu impacte.  
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DMA, DdG, etc.  

Fonts de finançament: Ordres d’ajuts de la DGPNF, DPTOP, Diputació de Girona,  

Valoració econòmica: 15025 € (2’5 M Pts). 
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Línia estratègica 2 
 
L’ÚS EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS EN 
LA GESTIÓ DEL SISTEMA URBÀ  
 
 
 
 
La línia estratègia “L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà” 
inclou els programes i les actuacions dirigides a aconseguir un ús més eficient dels recursos 
en la gestió municipal de Cassà de la Selva, i a reduir els nivells de contaminació del 
municipi. 
 
La millora de la gestió dels residus (minimització, reciclatge, recollida selectiva), l’ús més 
eficient de l’energia i l’impuls de les energies renovables, i aconseguir una gestió més 
eficient i integral de l’aigua són alguns dels aspectes que es defineixen i concreten en 
aquest àmbit. 
 
 
“.... La sostenibilitat ambiental significa el manteniment dels béns naturals. Ens 
exigeix que el ritme amb què consumim matèries renovables, aigua i recursos 
energètics no superi el ritme amb què els sistemes naturals les poden recuperar, i que 
el ritme amb què consumim recursos no renovables no excedeixi el ritme amb què els 
recursos renovables sostenibles els substitueixen. 
 
La sostenibilitat ambiental també significa que el ritme d’emissió de contaminants no 
excedeixi la capacitat de l’aire, l’aigua i el sòl per absorbir-los i processar-los...”. 
 
Principi 1.2 de la Carta d’Aalborg  
 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
En relació al quart àmbit d’actuació “L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del 
sistema urbà”, s’estructuren  5 programes d’actuació, i un total de 33 accions.  
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. L’ÚS EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS EN LA 
GESTIÓ DEL SISTEMA URBÀ 
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
2.1. Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables  
2.2. Gestió integral del cicle de l’aigua 
2.3. Minimització i valorització de residus 
2.4. Millora de la qualitat de l’aire 
2.5. Prevenció i control de riscos ambiental 
 
 

Document III. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva 

 

22 



 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.1 

Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.1.1. 

REALITZAR UNA COMPTABILITAT ENERGÈTICA EN LA 
GESTIÓ MUNICIPAL 

Descripció: 
 
Implantar i monitoritzar un sistema informàtic de comptabilitat energètica municipal 
per tal de controlar la despesa energètica municipal, tant d’equipaments municipals com 
de l’enllumenat públic.  
 
Aquest control energètic municipal permetrà detectar les principals irregularitats i/o 
disfuncions energètiques i prioritzar les actuacions correctores i de manteniment  per tal 
de millorar l’eficiència energètica.  
 
Actualment l’Ajuntament ja disposa del programa WinCEM II (facilitat per l’ICAEN), que 
pot  considerar-se una bona eina per al control dels consums energètics (permet detectar 
irregularitats energètiques dels diferents centres de consum energètic).  
 

Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/ tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.1 

Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.1.2. 

INCORPORAR SISTEMES EFICIENTS EN EL CONSUM 
D’ENERGIA EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS 

Descripció: 
 
A partir de l’aplicació d’una comptabilitat energètica municipal (acció 2.1.1) l’ajuntament 
impulsarà  un programa de millora de la gestió energètica dels equipaments de 
gestió municipal. 
   
Actualment l’Ajuntament de Cassà, amb la col·laboració de l’ICAEN, està realitzant una 
auditoria energètica en diferents equipaments municipals (pavelló polisportiu, piscines, 
escola pública Puig d’Arques, i residència geriàtrica Sant Josep), així com de l’enllumenat 
públic.  
 
Es proposa continuar estenent la realització d’auditories energètiques en els principals 
equipaments públics (Ajuntament, CAP, IES, llar de jubilats, etc.) i aplicar les mesures 
correctores que se’n  derivin per tal de millorar l’eficiència energètica.  
 
Les principals actuacions que caldrà implantar són: 
  
 Reducció de consum. Els nous aparells que s’adquireixin sempre han de ser més 

eficients que l’element substituït (p.ex. fluorescents de baix consum, balasts 
electrònics, interruptors d’encesa temporalitzada, sistemes de climatització que no 
utilitzin CFC, etc.). 

 
 Incorporar criteris d’eficiència energètica i criteris bioclimàtics en el disseny o 

remodelació d’edificis públics (dobles portes a les entrades per evitar fuites de calor o 
fred, il·luminació natural o ventilació creuada, etc.). 

 

Terminis:  Curt-Mig (0 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS  

Fonts de finançament:  ICAEN  

Valoració econòmica:   12.020,24 €/ANY (2 MPTAS/ANY) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.1 

Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.1.3. 

PLA DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC  

Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà disposa d’un inventari exhaustiu de l’enllumenat públic4, i està 
realitzant una auditoria energètica de l’enllumenat públic de Cassà (conveni amb l’ICAEN). 
A partir d’aquest inventari i de l’auditoria energètica que s’està realitzant l’Ajuntament 
s’impulsarà un Pla de millores de l’enllumenat públic, amb l’objectiu de millorar la seva 
eficiència i reduir la contaminació lumínica. Les principals mesures a tenir en compte són:  
 
 Establir un programa de manteniment continuat i planificat dels equips (neteja de 

llums, etc.) i manteniment preventiu (reposició massiva per trams). 
 Substitució progressiva de les làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de 

sodi (o d’altres similars de baix consum) 
 Substitució progressiva dels sistemes d’encesa per programadors o rellotges 

astronòmics (flux mitjançant la mitja apagada, control per cable, rellotges astronòmics, 
detectors de presència en alguna il·luminació ornamental, etc.) 

 Substitució progressiva dels globus sense reflectors i altres tipus de llums indirectes 
que projecten llum cap el cel  (hi ha uns 258 llums al nucli urbà de Cassà) per tal de 
reduir la contaminació lumínica. 

 Optimització de la contractació, establint mecanismes de reducció de la tarifa de cada 
escomesa per garantir que sigui l’òptima entre les diferents possibilitats existents 

 
Totes aquestes mesures s’incorporaran en l’enllumenat de nova construcció (en tots els 
nous projectes urbanístics tant de promoció pública com privada), i es planificarà una 
substitució progressiva en l’enllumenat ja existent. L’Ajuntament aprofitarà la propera 
revisió de la concessió del servei d’enllumenat per a incorporar totes aquestes millores en 
el mateix plec de condicions tècniques del servei. També és important que els beneficis 
econòmics producte de la implantació d’aquestes mesures energètics repercuteixin en la 
millora continua del servei. 
 

Terminis:  Curt-Mig-Llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, empresa concessionària  

Fonts de finançament:  IDEA, ICAEN, ENHER, BCL 

Valoració econòmica: 36.060,73 €/ANY (6 MPTAS/ANY) (Inclou el cost de manteniment) 
 

                                                 
4 El servei de manteniment de l’enllumenat públic el realitza per concessió administrativa l’empresa 
BONAL. L’any 2000 BONAL va realitzar un inventari detallat de l’enllumenat públic (tipus de 
lluminàries, característiques dels equips, etc.). 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.1 

Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.1.4. 

INCENTIVAR L’ESTALVI ENERGÈTIC A LES INDÚSTRIES I 
COMERÇOS DE CASSÀ 

Descripció: 
 
Actualment hi ha força indústries que realitzen auditories energètiques de les seves 
instal·lacions, i implanten mesures, com la millora del factor de potència, per millorar 
l’eficiència energètica. 
 
L’Ajuntament de Cassà, amb la col·laboració de l’ICAEN5, incentivarà l’estalvi energètic a 
les activitats econòmiques del municipi, a partir d’un programa d’assessorament ambiental 
al sector industrial i comercial de Cassà. 
    
En els comerços s’incentivarà la millora de la qualitat de la il·luminació als locals 
comercials, introduint sistemes d’il·luminació més eficients energèticament. En aquest línia 
el Departament d’Indústria juntament amb l’Agrupació de botiguers i comerciants de 
Catalunya, la confederació de comerç de Catalunya i l’empresa Philips ha iniciat una 
campanya sobre l’ús eficient de l’enllumenat en el sector comerç6.  
  

Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS, ACC, DICT  

Fonts de finançament: ICAEN 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic 
 

                                                 
5 l’ICAEN disposa de línies d’ajut i ofereix assessorament tècnic per a implantar l’eficiència 
energètica a les activitats econòmiques 
6 Aquesta campanya consta de material informatiu, assessorament tècnic i descomptes per la compra 
de lluminàries Philips de baix consum energètic. Fóra interessant que l’Ajuntament, a través de les 
associacions de comerciants, impulsi aquesta campanya d’estalvi energètic. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.1 

Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.1.5. 

APROVAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

Descripció: 
 
Aplicació en l’àmbit de Cassà de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  És objecte d’aquesta Llei la 
regulació de les instal·lacions i els aparells d’enllumenament exterior i interior, pel que fa a 
la contaminació lumínica que poden produir. La Llei estableix les obligacions de les 
administracions públiques per a assegurar el compliment dels objectius que persegueix, 
fixa els ajuts econòmics necessaris per a donar suport a les possibles operacions 
d’adaptació dels enllumenats existents a les noves prescripcions, regula el règim 
sancionador corresponent i, finalment, impulsa campanyes de conscienciació ciutadana 
envers la problemàtica ambiental que planteja la contaminació lumínica.  
 
La Llei estableix en el seu article 5.2 una zonificació del territori, on classifica com a zones 
que admeten una brillantor mínima (Zona E1) les àrees incloses en el Pla d’espais 
d’interès natural. En aquest sentit el fet que el municipi de Cassà tingui el 39% del seu 
territori inclòs en el PEIN de Les Gavarres, fa que l’aplicació de mesures per a reduir la 
contaminació lumínica tingui un interès especial.  
 
Per tal d’assegurar el compliment de la Llei, l’Ajuntament de Cassà redactarà i aprovarà 
una ordenança municipal reguladora de la contaminació lumínica.  
 

Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS 

Fonts de finançament:  -- 

Valoració econòmica:  organitzatiu i/o tècnic (Sense cost)  
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.1 

Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.1.6. 

PROGRAMA D’AJUTS PER INCENTIVAR L’ENERGIA SOLAR I 
L’EDIFICACIÓ BIOCLIMÀTICA  

Descripció: 
 
El municipi de Cassà, amb uns nivells de radiació solar superiors a 14 MJ/m2, presenta unes 
condicions òptimes per a impulsar de manera viable l’energia solar en l’edificació.  
 
L’ajuntament de Cassà aprovarà un programa d’ajuts i bonificacions fiscals per tal de 
fomentar la implantació de l’energia solar i la construcció bioclimàtica al municipi de Cassà. 
 
De manera paral·lela l’Ajuntament informarà als diferents sectors de la població i als 
agents implicats (promotors, empreses immobiliàries, etc.). En aquest sentit es proposa la 
realització d’una jornada tècnica sobre l’energia solar i l’eficiència energètica7 en els 
edificis i adreçada als principals sectors implicats (tècnics municipals, instal·ladors, 
promotors, arquitectes, etc.).  
 

Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS, ICAEN  

Fonts de finançament:  ICAEN, DdG  

Valoració econòmica:  6.010,12 €/ANY (1 MPts/ANY) 
 
 

                                                 
7 Vegeu Acció 2.1.7. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.1 

Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.1.7. 

REALITZAR UNA CAMPANYA PER AL FOMENT DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LES ENERGIES RENOVABLES 

Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà promourà accions informatives i d’educació ambiental dirigides al 
conjunt de la població per tal de fomentar l’estalvi energètic i l’ús de l’energia solar. Es 
proposa programar una campanya informativa per al foment de l’eficiència energètica i l’ús 
d’energies renovables, aprofitant els materials i recursos informatius que s’ofereixen des 
de l’ICAEN. Aquesta campanya es pot completar amb informacions en els mitjans de 
comunicació locals (consells ambientals a la revista “Llumiguia” i a Ràdio Cassà). 
 
També es planteja la realització d’una jornada tècnica sobre l’energia solar i l’eficiència 
energètica en els edificis adreçada als principals sectors implicats (tècnics municipals, 
instal·ladors, promotors, arquitectes, etc.).  
 
Per altra banda l’Ajuntament donarà suport i continuïtat a la Fira d’energies renovables 
que es va fer per Santa Tecla, amb l’objectiu de consolidar-se com la principal fira 
d’aquest àmbit temàtic a les comarques gironines.  
 

Terminis:   Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, ICAEN, EL, UdG 

Fonts de finançament: ICAEN, DdG 

Valoració econòmica:  No es valora 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.1. 

CONSTITUCIÓ DE LA ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA ELA 

Descripció: 
 
L’objectiu d’aquesta acció és el de disposar del marc tècnic i legal per tal d’optimitzar la 
gestió integral del cicle de l’aigua en el municipi de Cassà de la Selva 
 
La Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, estableix la 
possibilitat de creació d’Entitats Locals de l’Aigua (municipals i supramunicipals) en les 
quals la Generalitat de Catalunya pot delegar funcions relatives a la gestió de l’aigua i al 
seu cicle a escala territorial menor. Aquestes atribucions han de permetre una gestió més 
propera i una lluita més efectiva contra els problemes de contaminació que 
progressivament van afectant una major territori de Catalunya i dels quals Cassà de la 
Selva no és pas aliè. 
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva junt amb els veïns de Campllong i Llagostera van 
comunicar l’any 2000 a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la seva voluntat de constituir 
una Entitat Local de l’Aigua. En una primera fase de constitució caldria emprendre les 
passes legals per tal de constituir-se oficialment i procedir a gestionar l’abastament i el 
sanejament (incloent les autoritzacions d’abocament) de les aigües dins del conjunt dels 3 
municipis. 
 
Per tal que la ELA pugui funcionar i dur a terme les seves tasques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua atribuirà els recursos econòmics necessaris per a fer les inversions necessàries i 
els treballs de manteniment de les infrastructures corresponents. 
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS (i municipis veïns), ACA 

Fonts de finançament: ACA 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic. L’ACA dotarà econòmicament l’ELA per al 
seu funcionament 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA               
2.2. 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:    
2.2.2. 

CARACTERITZACIÓ DEL MEDI HIDROGEOLÒGIC 

Actuació 13. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 

 
Millorar el coneixement del cicle de l’aigua a Cassà de la Selva, i disposar de la informació 
necessària per tal de plantejar possibles noves captacions, perímetres i àrees de 
protecció de les mateixes, la regulació d’activitats agropecuàries, … D’acord amb la 
normativa caldrà tenir especialment atenció amb l’aqüífer neògen de Cassà. Davant la 
problemàtica creixent relativa a la qualitat de les aigües subterrànies a Catalunya, i 
concretament als abastaments municipals de Cassà de la Selva, es planteja la necessitat 
d’un exhaustiu coneixement de la seva presència, disponibilitat i qualitat dins del terme 
municipal. Atenent a què s’utilitza aigua procedent de fonts pròpies (de forma molt 
majoritària amb motiu de l’existència de veïnats on no arriba la xarxa d’aigua potable) i a 
què la gestió de l’aigua a l’àmbit del territori català haurà de tendir necessàriament a una 
correcta gestió conjunta d’aigües subterrànies i superficials (p.e. els pous municipals, les 
aigües de la resclosa de la Verneda i les aigües que arriben des del Pasteral provinents 
del Ter), es planteja la possibilitat de caracteritzar el medi hidrogeològic de Cassà seguint, 
com a mínim, els següents passos: 
 
 Caracterització geològica detallada 
 Caracterització d’unitats hidrogeològiques 
 Inventari de captacions amb el suport municipal 
 Campanya/es piezomètrica/es i de mostreig d’aigua 
 Proves analítiques bàsiques (de caracterització i de presència de compostos 

nitrogenats) 
 Caracterització hidrogeològica: piezometria i fluxes 
 Anàlisi de les dades socio-econòmiques i d’explotació 
 Avaluació de la situació: balanç hídric 
 Estudi de vulnerabilitat del medi 
 Valoració del risc derivat de les activitats antròpiques 
 Establiment d’àrees i perímetres de protecció 
 Creació d’una eina de gestió hídrica bàsica pel bon treball de l’ELA 
 Possibilitat de disposar de criteris tècnics per tal d’incloure el municipi en la previsible 

revisió d’àrees vulnerables a la contaminació per nitrats 

Terminis: Curt –mig (0 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, ACA  

Fonts de finançament: ACA  

Valoració econòmica:  30050 € (5 M Pts) per al cost organitzatiu 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.3. 

MILLORAR EN ORIGEN LA QUALITAT DE L’AIGUA 
D’ABASTAMENT PÚBLICA 

Descripció: 
 
Millorar la qualitat de l’aigua d’abastament pública en origen, mitjançant la possible 
construcció de noves captacions en àrees no vulnerades del municipi i plantejant alhora el 
fet d’assegurar un major volum d’aigua anual procedent del Pasteral en casos de sequera. 
 
En el marc dels estudis hidrogeològics de base del terme municipal i de constitució de 
l’ELA (Vegeu accions 2.2.1 i 2.2.2)  s’haurà de treballar molt específicament en la recerca 
de quines àrees del municipi poden proveir de cabals d’aigua suficients i de qualitat 
adequada per recolzar els actuals aprofitaments municipals. 
 
En el cas que es prevegin dificultats per assolir aquest objectiu de nous aprofitaments, 
serà recomanable que es procedeixi a renegociar amb el Consorci de la Costa Brava el 
conveni pel qual aquest es compromet a subministrar 70.000 m3 anuals d’aigua 
procedents del Pasteral al municipi de Cassà de la Selva amb la doble finalitat (1) 
d’assegurar l’abastament de la població en casos de sequera i (2) de garantir-ne la 
qualitat si als altres aprofitaments no milloren respecte a la contaminació per nitrats. 
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, GESESA 

Fonts de finançament: ACS, ACA, GESESA 

Valoració econòmica: -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.4. 

CONTINUAR MILLORANT LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA POTABLE 

Descripció: 
 
L’objectiu d’aquesta actuació és reduir els volum d‘aigua incontrolats8 (per pèrdues de la 
xarxa i/o per volum d’aigua no facturada) que actualment es registren a la xarxa de 
distribució de Cassà de la Selva. Tot i que el Pla de millora de la xarxa d’abastament que 
realitza GESESA (empresa concessionària) ha permès millorar el percentatge de pèrdues 
de la xarxa, cal donar continuïtat a les mesures de millora del rendiment de la xarxa amb:  
 

1. un millor control dels volums d’aigua incontrolats, a poder ser quantificats segons 
tipologies, i 

 
2. un major esforç en millorar tant (1) les pèrdues reals com (2) els usos/consums no 

facturats, 
 
amb l’objectiu de disminuir la quantitat d’aigua no facturada i alhora disminuir el cost que 
aquesta quantitat representa. 
 

Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, GESESA 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: 12.020,24 €/ANY (2 MPTAS/ANY) (que representa un 100% 
d’increment respecte la inversió actual). Les inversions repercutiran en el rebut de l’aigua 
que satisfan els ciutadans. 

 

                                                 
8 El fet d’incloure tot el volum d’aigua no facturat dins la categoria d’incontrolats no permet conèixer 
amb exactitud quin és l’estat real de la xarxa de distribució i quines són les pèrdues d’aigua respecte 
altres conceptes. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.5. 

CONTROL ANALÍTIC DE L’AIGUA DE LA FONT DE LA MINA 
VELLA 

Descripció: 
 
L’actual normativa vigent en matèria de sanitat els ajuntaments a assumir la 
responsabilitat de la qualitat de l’aigua de les fonts públiques i, per tant, a fer una 
caracterització prèvia de les seves aigües i uns controls periòdics posteriors. A Cassà de 
la Selva la única font pública pròxima al nucli urbà, és la font de la Mina Vella. 
 
A nivell operatiu l’Ajuntament pot delegar aquests controls a la companyia d’aigües i 
repercutir el seu cost dins el rebut de l’aigua municipal. 
 
L’acció es concreta com segueix: 
 
- Determinar el protocol de presa de mostres d’aigua i la realització d’una prova 

analítica complerta.  
- Acordar amb la companyia d’aigües la periodicitat del mostreig i de les proves 

analítiques bàsiques de potabilitat de l’aigua 
- En base als resultats analítics l’Ajuntament determinarà la continuïtat o clausura de la 

font. 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, GESESA 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: 1.202,02 €/ANY (0,2 MPTAS/ANY) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
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L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.6. 

CONSCIENCIAR LA POBLACIÓ SOBRE LA NECESSITAT D’UN 
ÚS I CONSUM RACIONAL D’AIGUA 

Descripció: 
 
Mantenir i, posteriorment, reduir l’actual consum unitari d’aigua potable al municipi. 
 
L’evolució de la nostra societat ha implicat de forma general fins l’actualitat un augment 
continuat del consum d’aigua de xarxa per càpita. De fet a Cassà de la Selva aquesta 
tendència no es detecta –doncs aquest consum pràcticament s’ha mantingut i fins i tot 
millorat en els darrers anys– però si un consum unitari que es pot considerar relativament 
elevat: 
 

Any Consum d’aigua domèstica 
1996 201,6 L/hab.dia 
1998 190,9 L/hab.dia 
2000 192,8 L/hab.dia 

 
El futur desenvolupament urbanístic de Cassà de la Selva podrà anar significant un 
augment del consum unitari d’aigua potable provinent de la xarxa. Per aquest motiu es 
planteja que de forma coordinada amb la resta de campanyes de conscienciació 
ciutadana que projecti l’Ajuntament es dugui a terme una campanya de conscienciació a 
la població encarada a mantenir i/o disminuir el consum unitari d’aigua sense que aquest 
fet hagi d’implicar, però, una menor qualitat de vida. 
 
Es proposa una campanya local que inclogui diferents elements informatius: 
 

 ràdio (falques de ràdio) 
 revista de Cassà (articles) 
 xerrades 
 fulletons 

 

Terminis:  Curt-mig (0 a 5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, GESESA 

Fonts de finançament: ACS, ACA, DdG 

Valoració econòmica:  1.803,04 € (0,3 MPTAS) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.7. 

CONSTRUCCIÓ PROGRESSIVA D’UNA XARXA SEPARATIVA 
D’AIGÜES RESIDUALS 

Descripció: 
 
Per a millorar de manera integral la gestió de l’aigua es planteja la construcció d’una 
xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials en les zones de nova construcció o 
rehabilitació.  Aquesta actuació permetrà millorar el funcionament de l’estació 
depuradora de Cassà de la Selva i augmentar el cabal circulant de les rieres (s’evitarà 
l’entrada d’aigües de pluja que alteren el rendiment de la instal·lació). 
 
Actualment i en períodes de pluja, la xarxa de sanejament de la majoria de poblacions rep 
importants volums d’aigües pluvials que arriben a desbordar la capacitat de les estacions 
depuradores i que impliquen l’arribada al medi hidrològic/hidrogeològic de volums diversos 
d’aigües residuals no tractades. 
 
Cassà de la Selva, pel seu emplaçament proper a cursos d’aigua superficial que solquen 
el seu territori (les diverses rieres) es troba en bones condicions per construir una xarxa 
separativa d’aigües pluvials que eviti la problemàtica descrita en totes les noves àrees 
d’urbanització. Per aquest motiu es proposa que l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
segueixi prenent les mesures per obligar i assegurar que en totes les noves àrees 
d‘actuació urbanística o en projectes de rehabilitació urbana es construeixi una xarxa 
separativa per aigües pluvials i residuals. En algunes de les zones on s’implanti la xarxa 
separativa (per exemple a la zona industrial) es pot estudiar la viabilitat de construir-hi un 
dipòsit per a la reutilització de les aigües pluvials per a regs. 

Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic (La construcció futura de les infrastructures 
adients repercutirà en la pròpia actuació urbanística). 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.8. 

PROMOURE QUE LA TOTALITAT D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES I INDUSTRIALS DE CASSÀ SOL·LICITIN LA 
CORRESPONENT AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT A LA XARXA 
DE CLAVEGUERAM 

Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà vetllarà perquè totes les activitats econòmiques regularitzin 
l’abocament d’aigües residuals i, per tant, es tingui un millor coneixement de la qualitat de 
les aigües que acaben arribant al sistema de sanejament de Cassà de la Selva. 
 
Actualment l’Ajuntament de Cassà de la Selva disposa d’una ordenança municipal fiscal 
sobre connexió al sistema de sanejament que no contempla ni la forma de connexió ni la 
qualitat que ha de complir l’efluent. En aquests moments hi ha al voltant de 100 activitats 
que han sol·licitat autorització d’abocament al sistema de sanejament de Cassà (segons 
dades de l’Agència Catalana de l’Aigua). 
 
L’acció proposada es concreta en que l’Ajuntament faci complir l’ordenança tipus 
d’abocament a la xarxa de clavegueram de la Generalitat de Catalunya, de la forma 
següent: 
 
 Destinant un tècnic a d’estudiar les sol·licituds que arribin. 
 Elaborant el llistat d’activitats que han de sol·licitar l’autorització. 
 Trametent una carta a tots els titulars d’activitats relacionats informant-los de la 

necessitat del tràmit i adreçant-los al tècnic que els facilitarà la elaboració de la 
documentació tècnica. 
 En aquesta situació, cada titular presentarà la sol·licitud d’autorització d’abocament a 

la xarxa de sanejament a l’Ajuntament. 
 Finalment, l’Ajuntament haurà de tramitar, en un període raonable de temps, les 

sol·licituds rebudes. 
 
En darrer lloc, l’Ajuntament podrà iniciar accions sancionadores a les activitats que no 
hagin actuat segons el pla previst. 
 
Terminis: Curt (0-2 anys) 
 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, ACA, sector industrial 
 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Cost organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.9. 

ASSEGURAR L’ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS DE L’EDAR EN UN 
TERMINI CURT DE TEMPS 

Descripció: 
 
Vetllar perquè el tractament de les aigües residuals de Cassà asseguri una qualitat òptima 
de l’efluent, tant pel seu abocament a la riera de la Verneda –per evitar fenòmens 
d’eutrofització, p.e.– com per a possibles futurs projectes de reutilització per a reg. 
 
L’actual depuració de les aigües residuals de Cassà i Llagostera consta d’un tractament 
primari i secundari, detectant-se deficiències relatives al contingut de nutrients. En aquest 
sentit, l’Ajuntament hauria d’instar a què: 
 
 Els treballs de seguiment de la qualitat de les aigües depurades que està fent SEARSA 

amb l’objectiu de poder projectar un tractament terciari d’eliminació de nutrients, es 
concloguin en breu. 

 Es redacti el projecte executiu tot seguit. 
 S’inicií l’obra constructiva. 

 
 

Terminis: Curt-mig (0 a 5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, SEARSA, ACA 

Fonts de finançament: ACA, SEARSA 

Valoració econòmica: Sense valoració econòmica  
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.10. 

ASSEGURAR LA CORRECTA REUTILITZACIÓ DELS FANGS DE 
L’EDAR PER PART D’ACTIVITATS AGRÍCOLES DEL MUNICIPI 

Descripció: 
 
L’objectiu és que l’actual reutilització del 100% dels fangs generats per l’EDAR sigui 
totalment adequada pel medi físic (edàfic i hidrològic) receptor. 
 
Cal que l’Ajuntament requereixi a l’empresa SEARSA que dugui a terme els controls que 
estableix la normativa vigent, i que s’asseguri l’aptitud agronòmica de la reutilització. 
 
Cal que l’empresa controli periòdicament, i de forma adequada: 
 
 Qualitat dels fangs. 
 Tipologia de sòls que suporten la reutilització. 
 Taxes i forma d’aplicació. 
 Cultius realitzats (criteris agronòmics de dosificació) 

 
I treballi en el seguiment dels sòls que reben la reutilització per tal de detectar possibles 
afeccions i poder-les corregir amb celeritat. 
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, SEARSA, JR 

Fonts de finançament: JR, SEARSA 

Valoració econòmica: Sense cost 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.2 

Gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.2.11. 

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’OPTIMITZACIÓ DEL 
CONSUM D’AIGUA DOMÈSTICA AL MUNICIPI 

Descripció: 
 
Disposar d’una ordenança municipal que permeti un estalvi real d’aigua en les futures 
actuacions urbanístiques de Cassà de la Selva. 
 
La problemàtica creixent relativa a disponibilitat, i també a qualitat dels recursos hídrics, a 
Cassà de la Selva units a la possibilitat municipal de regular aspectes relatius a la 
construcció en noves edificacions, permeten a l’Ajuntament participar decididament en 
fomentar l’estalvi d’aigua en les futures actuacions urbanístiques. 
 
Es planteja la necessitat de redactar una ordenança municipal que estipuli de forma tant 
acotada com sigui possible la forma com s’han de projectar: 
 
• Sanitaris 
• Piscines particulars 
• Reg de jardins privats 
• Tipologia d’espècies vegetals més adequades en nous espais enjardinats privats 
• Necessitats d’aigua per diverses varietats vegetals en base al mètode del balanç hídric 
• … 
 
amb l’objectiu que esdevinguin d’obligat compliment i assegurin una disminució real del 
consum unitari d’aigua a Cassà. 
 

Terminis:  Curt-mig (0-5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS (redacció), sector privat (aplicació) 

Fonts de finançament: ACS 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.3 

Minimització i valorització dels residus 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.3.1. 

MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA EN ÀREES 
D’APORTACIÓ 

Descripció: 
 
Per tal de millorar els nivells de recollida selectiva dels residus cal continuar millorant el 
servei actual de recollida selectiva de Cassà. Tot i que dotació de contenidors de recollida 
selectiva de deixalles de Cassà, mitjançant àrees d’aportació, es pot considerar òptim ( < 350 
habitants/àrea d’aportació) cal:  
 
- Reforçar el nombre de contenidors en algunes zones urbanes 
- Completar les àrees d’aportació existents (amb l’objectiu que cada àrea d’aportació 

disposi de 1 contenidor de paper, 1 de vidre i 1 d’envasos lleugers) en els següents 
punts:  davant camp de futbol;  urbanització Mas Cubell; C/ de la Via; C/ del Raval; C/ de 
l’Hospital. 

- Incrementar la neteja exterior d’aquests contenidors (alguns tenen pintades) i reposar els 
contenidors avariats o cremats, així com incrementar la neteja de l’entorn d’aquests 
contenidors. 

- Per altra banda caldria replantejar un increment de la freqüència de recollida del paper i 
cartró i dels envasos lleugers, per evitar la deposició d’embalatges i caixes de cartró fora 
dels contenidors. 

 
 
En les zones del centre històric es proposa ampliar el sistema de soterrament de contenidors 
que està introduint l’Ajuntament, com un sistema (el soterrament dels contenidors) que 
permet millorar la qualitat de l’espai urbà.  
 
Aprofitant la finalització de la concessió del servei de recollida de residus (any 2002) es 
proposa redactar un nou plec de condicions tècniques que incorpori i integri tots els 
aspectes del nou model de gestió dels residus.  

Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CCG  

Fonts de finançament: CCG 

Valoració econòmica:  3.005,06 € (0,5 MPTAS) (millora de la dotació dels contenidors en 
les àrees d’aportació) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.3 

Minimització i valorització dels residus 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.3.2. 

IMPLANTAR LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA DE LES DEIXALLES 

Descripció: 
 
El Programa de gestió dels residus municipals de la comarca del Gironès, seguint els 
objectius de la Llei 6/1993 reguladora de Residus, contempla implantar la recollida 
selectiva de la fracció orgànica dels residus (FORM) a tots els municipis de la comarca 
amb una població superior als 5.000 habitants. 
 
Per tal de complir amb aquest objectiu l’Ajuntament de Cassà, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Gironès,  impulsarà la recollida selectiva de la fracció orgànica9.  
 
La recollida es podrà iniciar de manera pilot en un barri de Cassà (6 mesos de prova) i 
posteriorment s’implantarà a tot el nucli urbà. La recollida de la fracció orgànica es farà 
amb contenidors especials instal·lats en àrees de vorera (al costat dels contenidors de 
rebuig). Es calcula una dotació d’uns 160 contenidors. 
 
Per a la població dels veïnats (població rural) l’Ajuntament promourà l’autocompostatge.  
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS   

Fonts de finançament:  ACS, CCG (contenidorització) 

Valoració econòmica: 28.848,58 € (4,8 MPTAS) en concepte de contenidorització. 
51.086,03 €/ANY (8,5 MPTAS/any) en concepte de recollida i tractament. 
 

 

                                                 
9 L’inici de la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals resta subjecte a 
disposar de les instal·lacions de tractament d’aquests residus (planta de compostatge de Solius). 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.3 

Minimització i valorització dels residus 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.3.3. 

IMPULSAR UN SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA ESPECÍFIC 
PELS COMERÇOS I GRANS PRODUCTORS DE RESIDUS 
MUNICIPALS 

Descripció: 
 
Recentment el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el 
Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya (PGRMC) per al període 2001-
2006. Una de les novetats del programa és que divideix els residus municipals segons la 
seva procedència, diferenciant els domiciliaris i els residus comercials i empresarials.  
 
Els residus municipals d’origen comercial i empresarial hauran de recollir-se de manera 
específica, repercutint el cost de la seva gestió directament al productors en funció de les 
quantitats de residus generats.  
 
L’Ajuntament de Cassà, aprofitant la nova concessió del servei de recollida de residus 
incorporarà aquest nou model de recollida en el propi servei.  
 
Abans d’impulsar aquest nou sistema de recollida dels residus comercials i empresarials 
l’Ajuntament haurà d’informar als sectors implicats, i podrà establir algun tipus d’incentius 
fiscals per als establiments que realitzin una gestió correcta dels seus residus. 
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, ACC 

Fonts de finançament: ACC 

Valoració econòmica:  24.040,48 €/ANY (4 MPTAS/ANY) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.3 

Minimització i valorització dels residus 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.3.4. 

CONTINUAR IMPULSANT L’ÚS DE LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL 

Descripció: 
 
La deixalleria municipal de Cassà, amb més de 3 anys de funcionament, presenta uns nivells 
de  funcionament que es poden considerar correctes. Actualment, amb un horari d’obertura 
de 22 hores setmanals,  té més de 3.000 visites anuals i gestiona més de 160 tones/any de 
residus. 
 
És important continuar aportant els recursos necessaris per assegurar el bon funcionament 
d’aquesta deixalleria, i continuar difonent aquesta instal·lació especialment al sector 
comercial i petits tallers de Cassà, i també al conjunt de la població.  
 
Pel que fa als residus provinents de tallers i comerços, i sempre que es tracti de volums 
considerables, es proposa establir una taxa de recepció d’alguns tipus de residus que es 
porten a la deixalleria (electrodomèstics, runes, pneumàtics, etc.).   
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CCG 

Fonts de finançament: ACS, CCG  

Valoració econòmica: 54.091,09 €/ANY(9 MPTAS/ANY) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.3 

Minimització i valorització dels residus 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.3.5. 

CAMPANYA INFORMATIVA I DE SENSIBILITZACIÓ PER A 
FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ I LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
DEIXALLES 

Descripció: 
 
Per assolir els objectius fixats de minimització i reciclatge dels residus és imprescindible la 
implicació i col·laboració de tots els ciutadans de Cassà. L’ajuntament de Cassà, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal del Gironès, realitzarà de manera periòdica 
campanyes informatives i de sensibilització ambiental que contemplin els següents 
àmbits: 
 
 Minimització dels residus (fomentar un consum responsable) 

 
 Foment de la recollida selectiva de vidre, paper i envasos lleugers  
 Informació sobre la recollida de voluminosos (donant a conèixer el servei de recollida) 
 Utilització de la deixalleria  
 Quan s’implanti la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus, es farà una 
campanya específica i intensiva (informadors a les cases, regal d’un cubell de 
recollida, etc.).  

 
Les diferents actuacions cal adreçar-les als diferents grups de la població en funció de 
l’objectiu que es persegueixi: 
 
  A la població en general: es poden utilitzar els canals habituals d’informació (revista 

Llumiguia, ràdio Cassà, etc.) i l’elaboració de tríptics informatius.   
  Als comerços i petits tallers: a partir del material informatiu i específic (cartes, visites 

personalitzades, etc.), fent especial incidència en el bon ús dels contenidors de 
recollida selectiva i promovent l’ús de la deixalleria municipal. 

  Als escolars: mitjançant treballs en grups de diferents temes (composició de les 
escombraries, compostatge de la fracció orgànica, envasos i embalatges,...) i visites 
didàctiques de les escoles a la deixalleria municipal, abocador de Solius,etc. 

 

Terminis:  Curt-mig (0 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS, CCG 

Fonts de finançament: CCG 

Valoració econòmica:  12.020,24 €/ANY (2 M PTAS/ANY) 
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L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.3 

Minimització i valorització dels residus 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.3.6. 

ADEQUAR LA TAXA MUNICIPAL DE DEIXALLES AL NOU 
MODEL DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 

Descripció: 
 
És necessari internalitzar el cost econòmic que representa el nou model de gestió de residus 
que es vol impulsar a Cassà i ajustar les taxes municipals al cost real de la gestió dels 
residus.   
 
A  partir de l’anàlisi econòmic de la gestió de deixalles (any 2000) s’observa que el cost 
integral de gestió de deixalles i neteja viària es de 44 M Pts,  mentre que els ingressos 
econòmics provinents de taxes municipals són de 41 M Pts.  
 
Per altra banda el nou Programa de gestió dels residus municipals a Catalunya (PGRMC) 
per al període 2001-2006 estableix que els establiments comercials i empresarials 
disposin d’una taxa específica, segons les quantitats generades, que permeti pagar la 
recollida i tractament d’aquests residus. 
  
Es proposa fer una anàlisi econòmic que integri totes les despeses de recollida (rebuig, 
àrees d’aportació, recollida fracció orgànica, recollides especials),  de la deixalleria, dels 
residus comercials,  i del tractament de residus, i s’ajusti les taxes d’acord al nou model de 
gestió. 
  

Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.3 

Minimització i valorització dels residus 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.3.7. 

CONTINUAR REALITZANT UN CONTROL MUNICIPAL DE LA 
GESTIÓ DE LES RUNES I ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Descripció: 
 
Actualment l’Ajuntament de Cassà de la Selva disposa d’una ordenança municipal 
reguladora de les runes (vigent des de l’any 2000), i excepte les obres menors, realitza un 
control de la gestió de totes les runes que es generen al municipi. 
 
Donada l’aprovació del nou Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 
201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció a Catalunya, es proposa 
l’adaptació de l’ordenança municipal als nous requeriments que fixa la legislació 
vigent: 
 
 El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant l’Ajuntament, haver signat amb 

un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels 
residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi del gestor i el 
domicili de l’obra. 

 
 El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament, en el termini d’u mes a 

comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i 
tipus de residus lliurats. 

 
 L’import de la fiança que s’ha de dipositat en el moment d’obtenir la llicència urbanística 

municipal es fixa en 2000 ptes/m3 per als residus d’enderrocs i de la construcció 
previstos en el projecte, amb un mínim de 20.000 Ptes, i de 1000 ptes/m3 pels residus 
d’excavacions amb un mínim de 50.000 ptes i un màxim de 4 milions de ptes. 

 
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.3 

Minimització i valorització dels residus 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.3.8. 

IMPULSAR UNA DAOM A LA INDÚSTRIA SURERA DE CASSÀ 

Descripció: 
 
El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA) és un servei depenen del Departament 
de Medi Ambient que treballa per a impulsar a les indústries l’adopció de pràctiques i 
tecnologies que condueixin a la reducció en origen dels residus i emissions de contaminants 
que generin els seus processos productius. 
 
Una de les eines que està impulsant el CEMA són la realització de Diagnosi Ambiental 
d’Oportunitats de Minimització (DAOM). Una DAOM és una avaluació específica dels 
processos productius i els corrents residuals d’una indústria, per tal d’identificar les 
oportunitats de prevenció i reducció en origen de la contaminació, a partir d’alternatives 
d’actuació tècnicament i econòmicament viables. 
 
Donada la importància i la tradició que té la indústria surera a Cassà de la Selva, es proposa 
impulsar la realització d’una Diagnosi ambiental (DAOM) al conjunt del sector surer del 
municipi, amb l’objectiu de millorar la gestió ambiental dels seus processos productius. 
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució:  SI 

Fonts de finançament: CEMA 

Valoració econòmica:  -- 
 

Document III. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva 

 

48 



 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.4 

Millorar la qualitat de l’aire 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.4.1. 

AMPLIAR EL CONTROL DE LES IMMISSIONS DE 
CONTAMINANTS A L’ATMOSFERA  

Descripció: 
 
Cassà de la Selva disposa de 3 estacions de control atmosfèric manuals per el control de 
les partícules sòlides en suspensió. Aquestes estacions formen part de la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). 
 
Es proposa continuar realitzant aquest control de les immissions, i si es possible, 
ampliar-lo mitjançant la instal·lació d’una estació automàtica que, a part de PST, controli 
els contaminants (com per exemple l’ozó, òxids de nitrogen, etc.) tal com estableix les 
noves directrius europees10. A més cal destacar que en la comarca de la Selva i al sud del 
Gironès i Baix Empordà no existeix cap instal·lació automàtica d’aquestes 
característiques. 
 
També fora interessant fer un seguiment de la qualitat de l’aire i els aspectes de salut de 
Cassà, per tal d’avaluar possibles interrelacions entre la contaminació atmosfèrica i les 
malalties respiratòries que pateix la població11.  
 

Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  DMA 

Fonts de finançament:  DMA 

Valoració econòmica:  -- 
 

                                                 
10 Directiva 1999/30/CE 
11 A Cassà es detecta un percentatge important de persones amb malalties respiratòries 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.4 

Millorar la qualitat de l’aire 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.4.2. 

INVENTARIAR LES CALDERES I PROCESSOS DE COMBUSTIÓ  

Descripció: 
 
Tot i que el combustible més utilitzat a les llars és el gas natural (juntament amb el butà), 
s’estima que el nombre de calderes que funcionen amb combustibles sòlids (carbó, llenya, 
etc.) és encara molt important. L’ajuntament de Cassà realitzarà un inventari de totes les 
calderes (industrials, domèstiques, dependències municipals) existents al municipi, 
caracteritzant el tipus de caldera, la seva capacitat, el combustible utilitzat, i les 
característiques dels equips instal·lats.  
 
A partir d’aquest coneixement es proposa impulsar programes d’actuacions que 
contemplin: 
 
 Registre dels focus emissors i catalogació de les activitats contaminants   
 Controls d’emissions  
 Revisió i substitució de cremadors  
 Millores dels equips  
 Substitució progressiva dels combustibles més contaminants 

 

Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CAPCA 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.4 

Millorar la qualitat de l’aire 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.4.3. 

APROVAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE SOROLL 

Descripció: 
 
La regulació del soroll ambiental a nivell urbà passa per identificar i determinar els 
diferents graus de sensibilitat acústica del municipi. Els estudis sobre soroll realitzats a 
l’auditoria ambiental permeten disposar d’una primera aproximació als nivells sonors de 
Cassà i de les zones de sensibilitat acústica. Per altra properament l’Ajuntament disposar 
del cadastre acústic de Cassà que està elaborant el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En base a aquesta informació preliminar (mapa acústic i cadastre acústic) l’Ajuntament 
elaborarà i aprovarà una ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions 
de Cassà de la Selva.  
 
L’ordenança ha de sectoritzar la ciutat en funció de la seva sensibilitat acústica i establir 
els valors màxims de soroll (diürns i nocturns) per a cada zona de la ciutat. També ha de 
regular els sistemes de vigilància i prevenció, les mesures de control, i el tipus 
d’infraccions i sancions establertes. Finalment, també pot fixar la periodicitat amb la qual 
s’han de tornar a prendre mesures que avaluïn la situació sonora del municipi. 
 
Per a la redacció d’aquesta ordenança municipal pot ser útil l’ordenança municipal  tipus 
de soroll, aprovada per la Generalitat de Catalunya l’any 1997 (DOGC, 10 de novembre 
de 1997). 
 

Terminis:   Curt (0-2 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament:  -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                 
2.4 

Millorar la qualitat de l’aire 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.4.4. 

CONTROL PERIÒDIC DEL NIVELL ACÚSTIC DELS TUBS 
D’ESCAPAMENT DELS VEHICLES 

Descripció: 
 
Anualment l’Ajuntament de Cassà realitza controls de soroll als vehicles. Es proposa 
continuar realitzant aquests controls, mitjançant la implantació d’un programa de control 
del nivell acústic, que fixi la periodicitat i l’amplitud dels controls acústics, principalment a 
les motocicletes*. 
 
Una vegada es disposi de dades de la campanya de control l’Ajuntament en farà la seva 
difusió al conjunt de la població. 
 
(* els nivells sonors admissibles de les motocicletes estan regulats pel RD 2028/1986, de 
6 de juny de 1986. BOE 236, 2.10.86). 

Terminis:   Curt-Mig-Llarg (0 a 10 anys)  

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS 

Fonts de finançament:  -- 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                
2.5.  

Prevenció i control dels riscos ambientals 

ACCIÓ/PROJECTE:      
2.5.1.  

CONTROL/AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’HIDRANTS 

Descripció: 
 
Assegurar que en cas d’incendi el nombre, la ubicació i el funcionament dels hidrants serà 
adequada. 
 
L’ajuntament de Cassà ha d’assegurar que en cas d’incendi dins el municipi, els hidrants 
es trobaran en el lloc adequat i en perfecte estat de funcionament per facilitar-ne l’extinció. 
Per tal que en moments d’emergència es tingui aquesta certesa es recomana accentuar 
les millores que actualment ja s’estan fent (amb un nivell d’inversió anual aproximat de 7-8 
milions de pessetes/any) i clarificar la responsabilitat del control de la xarxa d’hidrants.  
 
Es proposa: 
 
 Contactar amb la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona, i definir 

clarament la responsabilitat dels controls periòdics dels hidrants. 
 Elaborar un protocol de revisió de la xarxa d’hidrants 
 Vetllar que els controls periòdics es duguin a terme. 

 
Es pot definir una responsabilitat compartida entre les tres entitats relacionades amb la 
gestió de l’aigua i l’extinció d’incendis: Ajuntament, Brigada d’Extinció d’Incendis i 
Salvaments de Girona i la companyia GESESA. 
 
 

Terminis:  Curt-mig-llarg (0 a 10  anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, Brigada d’Extinció d’Incendis i 
Salvaments de Girona, GESESA 

Fonts de finançament: ACS 

Valoració econòmica: Cost anual estimat superior a 48.080,97 €/any (8 M PTAS/ANY). 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà 

PROGRAMA                
2.5. 

Prevenció i control dels riscos ambientals 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.5.2. 

CONTROL DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 
DINS DEL MUNICIPI 

Descripció: 
 
Malgrat l’existència actual de la variant de la carretera C-65, el risc per la població 
associat al transport de mercaderies perilloses no s’ha eliminat del tot. Aquesta situació fa 
necessari un control  per part de la Guàrdia Urbana de Cassà –recollint una de les 
preocupacions de la Brigada de Girona d’Extinció d’Incendis i Salvaments– per minimitzar 
el risc associat a aquest fet. 
 
Es proposa: 
 
 Planificar un control de la Guàrdia Urbana de camions de pas de transport de 

mercaderies perilloses 
 Informar/sancionar els conductors infractors 
 Elaborar la informació obtinguda 
 Finalitzar els controls o planificar-ne de més espaiats en el temps segons els resultats 

obtinguts amb l’objectiu que únicament hi hagi trànsit de camions de càrrega – 
descàrrega.  

 

Terminis:  Curt (0-2 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS (Guàrdia Urbana) 

Fonts de finançament: ACS 

Valoració econòmica: Cost organitzatiu 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
2  

L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema 
urbà  

PROGRAMA                
2.5. 

Prevenció i control dels riscos ambientals 

ACCIÓ/PROJECTE:     
2.5.3.  

COMPROVACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT EN EDIFICIS 
D’ASSISTÈNCIA PÚBLICA DE TITULARITAT I/O GESTIÓ 
MUNICIPAL I DE TITULARITAT PARTICULAR 

Descripció: 
 
Detectar possibles mancances de seguretat i poder actuar construint/instal·lant la totalitat 
de mesures necessàries en els diferents edificis públics (de titularitat i/o gestió municipal i 
privada). La responsabilitat municipal relativa a la seguretat en edificis de concurrència 
pública de titularitat i/o gestió municipal fa recomanable la comprovació de les mesures de 
què aquests disposen, la detecció de possibles mancances i l’actuació de correcció 
immediata. 
 
Per aquest motiu es proposa, 
 
 Decidir amb la major celeritat quin/s tècnic/s hauran de participar en aquesta acció 
 Fer una relació d’edificis a estudiar 
 Comprovar les mesures de seguretat de què disposa cada edifici 
 Detectar les mancances de seguretat 
 Determinar les actuacions de correcció o clausura a dur a terme 
 Prendre les mesures correctores immediatament 

 
Aquesta acció es pot incloure dins el Pla Municipal d’equipaments i serveis municipals. 
 
En relació amb els edificis de concurrència pública però de titularitat i gestió privada es fa 
recomanable que els seus titulars comprovin les mesures de què aquests disposen, 
detectin possibles mancances i emprenguin actuacions immediates de correcció. 
 
Per aquest motiu es proposa, 
 
 Que l’Ajuntament faci una relació d’edificis d’assistència pública de titularitat privada a 

estudiar 
 L’Ajuntament sol·liciti als propietaris una comprovació de les mesures de què disposa 

cada edifici, la detecció de mancances de seguretat, i la determinació de les 
actuacions de correcció a dur a terme immediatament 

 

Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, propietaris particulars 

Fonts de finançament: ACS 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic. Les actuacions de correcció no són 
quantificables dins d’aquesta fase de treball 
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Línia estratègica 3. 
 
Millora de la qualitat de l’espai urbà 
 
 
 
En aquest àmbit volem incloure tots aquells aspectes de millora de la qualitat urbana que 
han de fer possible una millora de la qualitat de vida dels ciutadans en la seva activitat dins 
del poble: la millora de la mobilitat, els parcs i zones verdes, la neteja dels carrers, etc. En 
aquest àmbit d’actuació també s’inclou un programa que planteja actuacions i criteris 
ambientals i sostenibles  en la gestió urbanística de Cassà. 
 
 
“Nosaltres, ciutats i viles, ens esforçarem a millorar l’accessibilitat i a sostenir el 
benestar i la forma de vida urbana amb menys transport. Sabem que per una ciutat 
sostenible és una tasca ineludible reduir la mobilitat obligada, i deixar de fomentar o 
mantenir l’ús innecessari de vehicles motoritzats. Hem de donar prioritat als mitjans 
de transport ambientalment assenyats (en particular els desplaçaments a peu, en 
bicicleta i transport públic) i fer de la combinació d’aquests mitjans el centre dels 
nostres esforços planificadors. Els mitjans motoritzats individuals de transport urbà 
haurien de tenir la funció subsidiària de facilitar l’accés a serveis locals i mantenir 
l’activitat econòmica de la ciutat” 
 

Principi 1.9 de la Carta d’Aalborg  
 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
En relació a la línia estratègia  “Millora de la qualitat de l’espai urbà”, el PALS desenvolupa 3 
programes d’actuació, i un total de 17 accions.  
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
3.1. Urbanisme i territori  
3.2. Promoure una mobilitat sostenible  
3.3. Millora del paisatge urbà 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.1. 

Urbanisme i territori 

ACCIÓ/PROJECTE:    
3.1.1. 

PLANIFICACIÓ D’UN CINTURÓ VERD ENTRE EL NUCLI URBÀ I 
LA SERRA DE LES GAVARRES (CAMÍ DE PASSEIG DE LA COTA 
150 M.) 

Actuació 14. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’objectiu és resoldre l’encaix paisatgístic entre el sòl urbà i la serra de les Gavarres a tota 
la franja est i nord-est de Cassà. En aquesta zona el creixement urbanístic es troba 
totalment consolidat, i per això es proposa projectar un cinturó verd des dels darreres de 
l’última parcel·lació urbana projectada fins la serra de les Gavarres, per evitar que la ciutat 
acabi en un carrer de manera totalment desconnectada del seu entorn12. Una solució 
plantejada que cal estudiar d’una manera més exhaustiva, passa per l’adequació 
urbanística d’aquests darreres urbans i la transformació del bosc que limita amb el poble 
amb una devesa que permeti l’accés als ciutadans (amb alguns itineraris pedestres 
marcats que permetin la connexió entre la riera Seca i la riera de la Resclosa d’en Carbó). 
 
El projecte també inclou la creació del Camí de passeig de la cota 150 m., que ressegueix 
el límit entre la serra de les Gavarres i la plana de Cassà (vegeu plànol O1). Aquest camí 
podrà ser punt de partida d’itineraris pedestres que s’endinsin a la serra, i conjuntament 
amb la ruta de les Gavarres i la ruta del Carrilet (Via verda Girona-Sant Feliu), conformar 
el cos central de l’oferta ecoturística del municipi 
 
Inicialment es proposa l’elaboració d’un projecte d’adequació del cinturó verd i el camí de 
passeig, que també podria prendre la forma d’un treball a càrrec d’un becari municipal. 
 
Terminis: Llarg (6 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, entitats locals, Consorci de l’espai 
natural de les Gavarres 
Fonts de finançament: DGPNMF, DdG, Departament de Turisme 

Valoració econòmica: 12020 € (2 M Pts) basant el treball en un becari, superior en cas 
d’encàrrec a oficina tècnica. 

 

                                                 
12  El municipi de Cerdanyola del Vallès ha creat un espai similar en relació al Parc natural de 
Collserola, al costat de la riera de Sant Cugat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.1. 

Urbanisme i territori 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.1.2. 

CREACIÓ D’UN CAMÍ CÍVIC ENTRE LA URBANITZACIÓ MAS 
CUBELL I EL NUCLI DE LA VILA 

Descripció: 
 
Creació d’un camí cívic entre la urbanització Mas Cubell i el nucli de la vila (seguint 
l’anomenat “camí fondo”, i/o en forma de circuit, per dalt cap al carrer Verneda i per baix 
pel camí de l’antic Mas Cubell, cap el carril bici), que faciliti els desplaçaments dels veïns i 
treballadors a peu i en bici fins a Cassà. 
 
Aquest itinerari s’ha d’adequar urbanísticament (pavimentació, il·luminació, arbrat viari, 
etc.) i en mobiliari urbà (papereres, bancs, etc.) per tal de facilitar l’accessibilitat per als 
ciutadans.  
 
Terminis: Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: --  

Valoració econòmica:  60.101,21 € (10 M PTAS) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.1. 

Urbanisme i territori 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.1.3. 

PLA ESPECIAL DEL CENTRE HISTÒRIC DE CASSÀ  

Descripció: 
 
Elaboració d’un Pla especial del centre històric, que planifiqui la protecció i rehabilitació 
del cas antic13 d’una manera integral, i s’orienti en la revitalització del centre de Cassà.  
 
De manera complementària a la redacció del Pla especial del centre històric, es proposa 
elaborar un inventari dels patis interiors d’illes de cases (buits urbans) que permeti 
plantejar propostes de recuperació d’alguns d’aquests espais del centre urbà com a 
espais lliures d’ús públic i com a mesures d’esponjament del centre. 
 
Terminis:   Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:   Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  30.050,61 €  (5 M PTAS)  

 
 

                                                 
13 La delimitació, protecció i rehabilitació del casc antic és un dels objectius fixats en les Normes 
Subsidiàries de Planejament (NSP, 1989) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.1. 

Urbanisme i territori 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.1.4. 

INCORPORAR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ 
URBANÍSTICA DE CASSÀ  

Descripció: 
 
Incorporació de criteris ambientals i de sostenibilitat en la gestió urbanística de Cassà a 
partir de l’aprovació d’ordenances específiques per a cada aspecta ambiental (soroll, 
estalvi energètic i energies renovables, estalvi d’aigua, etc.).  
 
Alguns aspectes bàsics són: 
 
- Incorporar criteris de sostenibilitat en els plecs tècnics projectes urbanístics en relació 

a les obres d’infrastructura pública. 
 
- Implantació d’una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials 
 
- Redefinició de les comptabilitats urbanístiques de les diferents zones urbanes de 

Cassà, amb l’objectiu de promoure un teixit urbà més diversificat, integrant i 
compatibilitzant diferents usos, com per exemple tallers artesanals i petits industrials 
nets, comerços, despatxos i llocs d’aprenentage-treball autònom, a les plantes baixes 
de les cases (PB+1 i +2) de tots els carrers perifèrics de Cassà.  

 
Terminis:  Curt-Mig (0 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Inclòs en els propis projectes urbanístics 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.1. 

Urbanisme i territori 

ACCIÓ/PROJECTE:    
3.1.5. 

CREACIÓ D’UNA ZONA D’ACAMPADA  I INFRASTRUCTURES 
TURÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES 

Actuació 15. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’objectiu és donar un impuls a l’oferta ecoturística de Cassà de la Selva, com a 
alternativa i complement als municipis costaners més pròxims. L’Ajuntament promourà i 
donarà facilitats a la creació d’una zona d’acampada ben acondicionada que funcioni com 
a càmping. Aquesta instal·lació que es planteja d’iniciativa privada, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, podrà programar  una oferta complementària d’activitats lúdiques i culturals 
durant tot l’any, per exemple adequant per a això un espai d’amfiteatre a l’aire lliure amb 
coberta temporal per a mesos d’hivern, i un edifici de recepció, restaurant i centre 
d’activitats. 
 
L’execució del projecte es planteja a la iniciativa privada. La ubicació de la instal·lació 
hauria de ser pròxima a la zona urbana però integrada en l’entorn rural, de manera 
preferible a la plana cassanenca i amb bon accés des de la via verda i la C-65. 
 
Terminis: Llarg (6 a 10 anys)  

Prioritat: Baixa  

Sectors involucrats en la seva execució: Iniciativa privada, ACS 

Fonts de finançament: Inversió privada 

Valoració econòmica: 1502530 € (250 M Pts) inclòs compra dels terrenys, projecte i 
adequació de l’espai. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA               
3.1. 

Urbanisme i territori 

ACCIÓ/PROJECTE:    
3.1.6. 

ASFALTAT DE CAMINS PRINCIPALS I SENYALITZACIÓ DE LA 
XARXA VIÀRIA 

Actuació 16. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
D’acord amb el Títol II, Capítol IV de la normativa els camins principals de Cassà es 
plantegen com una xarxa de camins rurals asfaltats de 4 m. d’amplada. De manera 
progressiva l’Ajuntament promourà aquesta actuació, prioritzant aquells camins que 
donen un major servei als habitants de l’entorn rural de Cassà (veïnats de la plana 
principalment, i veïnat de Matamala i Refugis de les Gavarres). L’asfaltat es farà en base 
a la topografia dels camins actuals, sense obrir nous trams ni crear grans terraplens ni 
desmunts, amb una amplada mínima i aprofitant per fer àrees per facilitar el pas a peu de 
camí, d’una longitud d’uns 20 m. i separades entre elles per uns 50 m. 
 
L’actuació també inclou la senyalització de la xarxa de camins rurals de Cassà, seguint els 
criteris plantejats a l’article 37 de la normativa. 
 

Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys) (acció contínua amb dotació anual mínima) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CCG 

Fonts de finançament: PUOSC, DdG, Departament de Governació (Pla de prevenció 
d’incendis) 
Valoració econòmica: 42.000 € (6,99 M Pts)/any  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.1. 

Urbanisme i territori 

ACCIÓ/PROJECTE:    
3.1.7. 

CREACIÓ DE NOVES RUTES EXCURSIONISTES I 
CICLOTURISTES CAP A LA SERRA DE LES GAVARRES I LA 
PLANA DE LA SELVA 

Actuació 17. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
El model ecoturístic que planteja la normativa es recolza sobre petites actuacions 
estructurals per dotar el territori de recorreguts senyalitzats, amb guies i tríptics descriptius 
dels itineraris, punts d’aturada, etc. 
 
Es planteja doncs la necessitat d’acordar a nivell comarcal, amb les entitats, amb el sector 
turístic, etc. la definició de noves rutes, i executar els projectes d’adequació i 
senyalització, i un programa de promoció continuada dels mateixos que inclogui l’edició de 
materials promocionals i tríptics-guia d’edició regular. 
 

Terminis: Llarg (6 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS i municipis de l’entorn, CCG, CCS, 
entitats locals i comarcals, sector turístic 
Fonts de finançament: Departament de Turisme, patrocini de materials promocionals pel 
sector turístic 

Valoració econòmica: 24040 € (4 M Pts)/any. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.2. 

Promoure una mobilitat sostenible 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.2.1. 

ELABORAR UN PLA DE MOBILITAT ORIENTAT A LA 
PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT 

Descripció: 
  
L’Ajuntament de Cassà de la Selva elaborarà un Pla de mobilitat urbana orientat vers la 
pacificació dels carrers i la reducció de la velocitat del trànsit motoritzat. Com a criteris 
generals el Pla de mobilitat haurà d’establir una jerarquització funcional del viari (definint 
les vies principals, la  xarxa secundària i la xarxa veïnal), i concretant aspectes tals com:  
- Vials principals per on es canalitza el trànsit rodat i la seva direccionalitat 
- Gestió de les cruïlles (moviments a les cruïlles i determinació dels nombre de punts de 

conflicte) 
- Permeabilitat de les vies principals (localització i característiques dels passos de 

vianants) 
- Àrees de pacificació del trànsit rodat (zones 30, àrees de prioritat invertida, àrees 

escolars, àrees de vianants, eixamplament de voreres, etc.) 
- Evitar els llindars de voreres amb talls de 45º, pel risc d’accidents que comporten. 
- Analitzar i definir els sentits de circulació dels carrers de la vila. 
El criteri general del Pla de mobilitat és el de moderar el trànsit en les vies principals. Tot i 
que la circulació en aquestes vies ha de ser fluïda, també ha d’evitar l’excés de velocitat 
mitjançant diferents mesures constructives (rotondes, ziga-zaga, etc.). D’altra banda, la 
xarxa secundària i veïnal ha de potenciar la mobilitat del vianant (pilons, passos elevats 
pels vianants, etc.) i la creació d’eixos per a vianants que permetin connectar el centre 
amb la resta del poble.  Les millores realitzades darrerament al carrer Ample, amb la 
implantació d’arbrat viari sobre la calçada es considera un bon model a seguir en d’altres 
carrers del centre urbà de Cassà. 
L’estudi de mobilitat també haurà d’incloure un estudi detallat dels aparcaments del poble, 
que determini les necessitats reals d’aparcament als diferents barris de la ciutat, analitzant 
de manera detallada la demanda d’aparcament (tant l’aparcament dels propis residents 
com de la població visitant) i l’oferta actual. En aquelles zones on calgui la construcció de 
nous aparcaments (per exemple al centre urbà), es planteja la proposta de construcció 
d’un aparcament en una zona pròxima i ben connectada (eix per a vianants) amb el centre 
urbà. També es proposa incrementar la regulació dels aparcaments (zona blava) en el 
centre urbà i incrementar la seva rotació (potenciant els estacionaments de curta durada). 
També es contemplarà la mobilitat amb bicicleta, amb accions de conscienciació i amb la 
definició de llocs d’aparcament per a bicicletes. 
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica: 18.030,36 € (3 M PTAS). (elaboració del Pla de mobilitat) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.2. 

Promoure una mobilitat sostenible 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.2.2. 

ELABORAR I IMPLANTAR UN PLA MUNICIPAL DE SEGURETAT 
VIÀRIA   

Descripció: 
  
Elaborar i implantar, a través de la Policia Local, un Pla municipal de seguretat viària que 
com a mínim contempli:  
 
 Sistematització de controls de velocitat i intensitats de trànsit, amb especial incidència en 

els punts de major risc (cruïlles de la carretera Provincial i diferents zones del centre històric).  
 
 Major consideració dels informes de seguretat viària elaborats per part de la Policia Local 

de Cassà. Actuar sobre els llocs perillosos determinats per aquests informes. 
 
 Determinar les mesures correctores necessàries per minimitzar el nombre d’accidents 

(senyalització vertical, horitzontal, passos elevats per a vianants, etc.).  
 
 Actuacions de pedagogia viària a les escoles. 

 
Terminis: Curt (0 a 2 anys)    

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic  
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.2. 

Promoure una mobilitat sostenible 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.2.3. 

ELABORAR UN PLA D’ACCESSIBILITAT MUNICIPAL 

Descripció: 
  
L’Ajuntament de Cassà seguirà millorant l’accessibilitat mitjançant un Pla d’accessibilitat 
encaminat a eliminar les barreres arquitectòniques en els espais i equipaments públics, 
facilitant l’accessibilitat a la gent gran, les persones amb minusvalia i els col·lectius que 
precisen d’una atenció especial14.  
 
Prèviament i de forma paral·lela al pla poden engegar-se diferents mesures per facilitar la 
mobilitat a les persones amb mobilitat reduïda (aparcament gratuït a les zones blaves, 
aparcament a les zones degudament senyalitzades, sol·licitud de reserva d’aparcament 
individualitzada davant del domicilia, lloc de treball i/o estudi). Aquest servei s’hi podria 
accedir essent titular d’una targeta de tolerància d’aparcament.  
 
El Departament de Benestar Social concedeix ajuts per la supressió de barreres 
arquitectòniques i urbanístiques i millorar l’accessibilitat  (Ordre de 28 d’octubre de 1991 
del Departament de Cultura) 
 
Terminis: Curt-Mitjà-Llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: DBS 

Valoració econòmica: -- 

 

                                                 
14 Actualment l’Ajuntament de Cassà aplica mesures de supressió de barreres arquitectòniques 
aprofitant les obres i reformes que fa en els diferents carrers del poble (canalització gas natural, etc.). 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.2. 

Promoure una mobilitat sostenible 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.2.4. 

PROMOURE EL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ I URBÀ EN 
TRAJECTES I COL·LECTIUS CONCRETS 

Descripció: 
  
Les dades de l’enquesta de mobilitat obligada mostren una baixa utilització del transport 
col·lectiu en els desplaçaments interurbans, fonamentalment en aquells que es realitzen 
per raó de treball.  
 
L’Ajuntament de Cassà treballarà per aconseguir un servei de transport col·lectiu que 
connecti Cassà amb els municipis del seu entorn (Caldes de Malavella, Riudellots, 
Campllong, Llambilles, Vilobí, Salt, etc.), essent prioritari la connexió amb transport públic 
amb el municipi de Caldes de Malavella, principal destí dels cassanencs que utilitzen el 
tren. 
 
Per altra banda, l’Ajuntament treballarà (establint converses amb TEISA) per aconseguir 
una millora del servei actual a Girona (estudiant l’adecuació d’horaris en funció del 
col·lectiu universitari, fent parada tan sols al Campus de Montilivi i a l’edifici de Ciències 
de l’educació).  
 
A nivell del transport urbà, i com acció més immediata, l’Ajuntament treballa per 
aconseguir que el transport escolar i el transport al Centre de dia  facin un recorregut 
urbà. 
 
Terminis: Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CCG, DdG 

Fonts de finançament: CCG 

Valoració econòmica: -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.2. 

Promoure una mobilitat sostenible 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.2.5. 

ADHERIR-SE A LA CAMPANYA ANUAL “EL DIA SENSE 
COTXES” 

Descripció: 
  
Per reduir el percentatge d’habitants que utilitzen el vehicle privat en els desplaçaments 
interns, l’Ajuntament de Cassà de la Selva promourà campanyes informatives i de 
sensibilització per a una mobilitat sostenible, que es concretaran en les diferents jornades 
del dia sense cotxes*, que es celebren conjuntament a diferents ciutats europees. 
 
Per a l’organització ce les diferents activitats l’Ajuntament buscarà la col·laboració de les 
entitats i associacions del poble, i dels centres escolars. 
 
* Dins de les jornades de sensibilització per a una mobilitat sostenible hi ha el dia de reflexió “a la 
ciutat, sense cotxes” (l’any 2001 es va fer al 22 de setembre), així com la setmana de la mobilitat 
sostenible (experiència iniciada l’any 2001 i que celebrada del 26 de novembre al 2 de desembre) .  
Terminis: Curt-Mitjà-Llarg (0 a 10 anys). Actuacions de sensibilització cada any.  

Prioritat:  Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: DMA, DdG 

Valoració econòmica: 7.531,71 €/any  (0,5 M PTAS/ANY) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.3. 

Millora del paisatge urbà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.3.1. 

INCORPORAR EL DISSENY DEL VERD URBÀ EN EL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC     

Descripció: 
  
L’Ajuntament incorporarà el disseny del verd urbà amb criteris de sostenibilitat en els 
nous projectes urbanístics, establint un sistema de revisió dels projectes urbanístics que 
permeti incorporar aspectes de millora del verd urbà. Alguns dels criteris a tenir en 
compte: 
 

- Potenciar el verd urbà en les noves intervencions urbanístiques  
- Elecció de les espècies vegetals (espècies autòctones i amb baixes necessitats 

de reg) 
- Criteris constructius dels escossells (arbrat viari) 
- Criteris de manteniment i gestió del verd (regs automatitzats, etc.) 

 
Terminis: Curt-Mig (0-5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.3. 

Millora del paisatge urbà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.3.2. 

MILLORAR LA GESTIÓ DEL VERD URBÀ  

Descripció: 
  
L’Ajuntament establirà uns criteris de gestió i manteniment del verd urbà que segueixin 
els principis de l’arboricultura i la jardineria sostenible1.  Aquests criteris els implantarà a 
la brigada de jardineria municipal, així com en les empreses de jardineria que realitzin 
serveis al municipi. 
 
L’Ajuntament elaborarà un programa de gestió del verd urbà que permeti unificar criteris 
de gestió i manteniment, i que tingui en consideració: 

 
- Disseny dels nous espais verds 
- Elecció d’espècies autòctones, i espècies apropiades al clima de la zona en 

l’arbrat viari i els jardins 
- Programa d’esporga selectiva, reduint al màxim la poda dels arbres 
- Programa de defensa fitosanitària  aplicant criteris selectius  
- Programa de reg basat en criteris d’eficiència i aprofitament d’aigües del subsòl 

(pous municipals en desús)  
- Recollida selectiva i valorització de les restes vegetals (a través de la deixalleria)  
- Control de qualitat del material verd subministrat per assegurar que se serveis en 

condicions òptimes (aplicació de les Normes tecnològiques 07 A de qualitat en el 
subministrament de material verd) 

- Aprovar la valoració econòmica de l’arbrat viari existent a partir de l’anomenada 
Norma Granada. Aquesta Norma fa una valoració econòmica de l’arbrat en base 
a la seva singularitat (tipus d’arbre, edat, estat de conservació, etc.). 

- També es proposa aplicar les Normes DIN 18920, que estableix les mesures de 
protecció d’arbres i espais verds davant la construcció de voreres, guals i altres 
obres a la via pública. 

 
Terminis: Curt (0 a 2 anys)  

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: 6.010,12 € (1 M PTAS). (redacció del pla de gestió del verd urbà 
de Cassà) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.3. 

Millora del paisatge urbà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.3.3. 

MILLORA DEL SERVEI DE NETEJA URBANA 

Descripció: 
  
Aprofitant la nova concessió del servei de neteja viària es planteja impulsar un sistema 
integrat de neteja viària per tal de millorar l’eficiència dels serveis i optimitzar els recursos. 
 
Concretament es planteja integrar dins la mateixa concessió la neteja dels carrers, la 
neteja del mercat ambulant i d’altres neteges especials que es facin al llarg de l’any a 
Cassà.  
 
Alguns dels aspectes a millorar de l’actual servei de neteja són: 
 
- Incrementar la freqüència de neteja dels carrers  
- Millorar la neteja dels carrers de la perifèria urbana 
- Impulsar el model de neteja mixta (manual i mecànic) a tot el poble 
- Augmentar el programa de baldejos dels carrers 
- Iniciar un servei de neteja de grafits 
- Realitzar un programa de neteja d’embornals 
- Establir un pla de sensibilització ciutadana lligat a la concessió del servei 
 
Terminis: Mitjà (3 a 5 anys)  

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS   

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: 90.151,82 €/any (15 M PTAS/ANY) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
3  

Millora de la qualitat de l’espai urbà 

PROGRAMA                
3.3. 

Millora del paisatge urbà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
3.3.4. 

MILLORA DE LA XARXA ELÈCTRICA DE MITJANA I BAIXA 
TENSIÓ DINS DEL NUCLI URBÀ 

Descripció: 
  
Els encreuaments de les línies de baixa tensió a dins del nucli urbà i les línies de mitja 
tensió provoca un impacte visual evident.  L’Ajuntament de Cassà negociarà amb 
l’empresa de subministrament elèctric la renovació progressiva d’aquestes línies i la 
substitució dels encreuaments en el nucli urbà, connectant les escomeses de tots els 
subministraments corresponents al seu costat del carrer.  L’Ajuntament també instarà les 
companyies elèctriques al soterrament de les línies de tensió mitjana existents al sòl urbà, 
d’acord amb la normativa vigent. Per això es nomenarà una comissió municipal per portar 
a terme les negociacions necessàries amb les companyies. 
 
Terminis:  Curt-Mitjà (0 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, FECSA-ENHER  

Fonts de finançament: FECSA-ENHER 

Valoració econòmica: -- 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  3  

Ús eficient del recursos ecològics i reducció de la contaminació 
ambiental 

PROGRAMA                
3.3. 

Millora del paisatge urbà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
3.3.5. 

REGULAR LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL 
I DEFINIR UN CORREDOR DE SERVEIS  

Actuació 18. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
Actualment a Cassà hi ha 1 antena de telefonia mòbil dins el casc urbà i 3 més a les 
afores del poble.  Tenint en compte les possibles noves demandes d’instal·lació d’antenes 
de telefonia mòbil en el municipi es planteja la necessitat de regular-ne la seva 
implantació. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha aprovat 
el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia 
mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. Aquest decret estableix: 
  
A) Les especificacions i determinacions tècniques aplicables a les instal·lacions de 
radiocomunicació. Per fixar els nivells de referència i les distàncies de protecció a les 
persones s’adopta el principi de cautela i s’estableix un factor de seguretat sobre la 
Recomanació de la Unió Europea.  
 
B) El sistema d’ordenació urbanística de la implantació de les instal·lacions sobre el 
territori, mitjançant la figura de la normativa, sempre que l’aplicació d’aquest sistema 
d’ordenació sigui necessària.  
 
C) El sistema d’intervenció administrativa de les obres i activitats mitjançant el seu 
sotmetiment als règims de llicència o de comunicació, de control i, eventualment, de 
sanció.  
 
Donat que el desenvolupament d’aquest Decret s’ha de realitzar mitjançant l’oportuna 
reglamentació municipal, es proposa que l’ajuntament redacti i aprovi una ordenança 
municipal reguladora de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil dins el nucli urbà de 
Cassà. En aquest mateix sentit s’expressa també l’article 35 de la normativa del sòl no 
urbanitzable. 
 
L’actuació també comprèn la definició d’un corredor de serveis paral·lel a les vies de 
comunicació del municipi. 
 

Terminis: Curt-mig (0 a 5 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, Consorci Localret (suport tècnic) i sector 
de telecomunicacions 

Fonts de finançament: No previstes. 

Valoració econòmica: ---- 
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Línia estratègica 4.  
 
Promoure un teixit econòmic equilibrat i sostenible  
 
 
 
 
“...Intentarem crear llocs de treball que contribueixin a la sostenibilitat de la comunitat 
i redueixin, així, l’atur. A l’hora de mirar d’atraure o crear llocs de treball, valorarem els 
efectes de qualsevol oportunitat de treball en termes de sostenibilitat per tal 
d’encoratjar la creació de llocs de treball de llarg termini i productes de llarga vida 
d’acord amb els principis de la sostenibilitat “.  
 

Principi 1.7 Carta d’Aalborg 
 
“Estem convençuts que l’economia –entesa com el conjunt d'activitats que 
transformen els recursos naturals per convertir-los en béns i serveis que satisfan les 
necessitats socials i personals- ha de ser justa des del punt de vista social i eficient 
des del punt de vista ecològic, tot evitant el consum innecessari de recursos no 
renovables”  
 

Apartat B-2 de la Declaració de Hannover 
  
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
En relació a la línia estratègia  “Promoure un teixit econòmic equilibrat i sostenible”, el PALS 
desenvolupa 4 programes d’actuació, i un total de 11 accions.  
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I 
SOSTENIBLE  
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
4.1. Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 
4.2. Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 
4.3. Enfortir i diversificar l’activitat industrial de Cassà 
4.4. Millora del comerç i els serveis de Cassà 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.1. 

Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.1.1. 

CREACIÓ D’UN SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COHESIÓ SOCIAL 

Descripció: 
  
La creació d’un servei de promoció econòmica ha de servir per fomentar i aglutinar les 
diferents actuacions municipals en matèria de promoció de l’activitat econòmica i de 
foment de l’ocupació. Tot i que les funcions d’aquest servei poden ser múltiples, pot 
incorporar els següents àmbits de treball:  
 
- Servei d’assessorament i informació per a la creació d’empreses, per a l’elaboració 

d’un pla d’empreses, informació del sòl industrial i comercial, informació de les línies 
financeres, informació i tramitació d’ajuts i subvencions, altres informacions d’interès 
empresarial.  Aquest servei permetrà agilitar alguns processos administratius de 
l’administració local en relació a les empreses.  

- Potenciar i optimitzar la borsa de treball que actualment disposa l’ajuntament de  
Cassà. A través de la borsa de treball es gestionaran les ofertes/demandes de llocs de 
treball locals (juntament amb les del Servei Català de Col·locació). A partir d’aquesta 
borsa de treball cal realitzar una selecció de personal per empreses a tots nivells 
(administratius, peons, comercials, enginyers, etc.). La borsa de treball disposarà dels 
mecanismes necessaris per conèixer amb exactitud els aturats/des de Cassà, el seu 
perfil professional i cultural, per així poder promoure les actuacions específiques per 
inserir-los novament al mercat de treball. 

- Servei d’infrastructures, el qual permeti l’assessorament a les empreses (servei 
telemàtic, sala de reunions, sala d’actes, aules de formació, etc.) i també un servei de 
creació d’empreses o viver d’empreses.  

- Servei de formació, orientació i inserció laboral. Promoure i coordinar cursos de 
formació ocupacional de manera continuada (potser realitzats coordinament amb 
d’altres municipis) enfocats a l’orientació laboral dels treballadors en atur i ajustats a 
les necessitats laborals dels treballadors i empreses de Cassà.  

- Línia de treball específica per a la promoció de la indústria surera i el suro com a 
producte molt identificatori de Cassà.  

 
Des d’aquest servei de promoció econòmica s’impulsarà la creació d’una associació 
d’industrials de Cassà. 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, SI, sindicats  

Fonts de finançament: SI, DT, FORCEM 

Valoració econòmica: 48,080,97 €/any (8 M PTAS/ANY).  (pel funcionament del servei 
de promoció econòmica) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.1. 

Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.1.2. 

ELABORAR UNA BASE DE DADES DE LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES DE CASSÀ 

Descripció: 
 
L’actual base de dades de l’IAE resulta poc pràctica de gestionar i interpretar per diferents 
motius (gran variabilitat d’epígrafs, hi ha activitats que no declaren una adreça i per tant 
són difícils d’ubicar, una mateixa activitat pot disposar de dos o més IAE, etc.). 
 
Per a millorar el control municipal l’Ajuntament crearà una base de dades de totes les 
activitats econòmiques de Cassà. Aquesta base de dades inclourà tota la informació 
ambiental de cada empresa (inscripció al CAPCA, potència elèctrica contractada, nivell de 
contaminació i principals focus contaminants, etc.) d’acord amb els requeriments de la Llei 
Integral d’Intervenció de l’Administració Ambiental.   L’Ajuntament haurà de revisar i 
actualitzar la base de dades com a mínim una vegada a l’any. 
 
Terminis: Mitjà (3 a 5 anys)   

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, OGAU 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic (l’elaboració i manteniment de la base de 
dades de les activitats econòmiques de Cassà es pot assumir amb l’actual estructura 
tècnica de l’Ajuntament) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.1. 

Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.1.3. 

CONSTITUIR UN CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE CASSÀ 

Descripció: 
 
Per tal d’establir un marc de comunicació i d’intercanvi entre l’ajuntament i el sectors 
econòmics i socials de Cassà, es planteja la constitució d’un Consell econòmic i social.   
 
En el Consell es constituirà com a òrgan reglamentat, i tindrà una representació dels 
diferents sectors econòmics (industrials, comerciants, agricultors) i socials (sindicats, 
principals entitats socials, món educatiu, serveis sòcio-sanitaris, etc.) de Cassà. 
 
Es proposa la creació d’una Comissió social, de caràcter tècnic, que tingui com a base de 
treball: 
 

• Analitzar la situació social i econòmica de Cassà 
• Fer propostes de treball conjunt, elaborant plans estratègics de millora 
• Desenvolupar programes en el territori adaptats a la realitat local 

 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, sectors econòmics i socials de Cassà  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA               
4.2.  

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.1. 

IMPULSAR UNES BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I 
RAMADERES  

Actuació 19. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció:  
 
A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 261/1996 de 16 de febrer, que transposa la 
directiva comunitària 91/676/CEE, la Generalitat de Catalunya ha elaborat i posat en 
marxa un Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats.  L’objectiu final 
d’aquest nou ordenament jurídic és reduir la contaminació provocada pels nitrats d’origen 
agrari i actuar preventivament contra noves contaminacions d’aquesta mena. Una de les 
línies estratègiques contemplades es basa en l’aprovació de codis de bones pràctiques 
agràries que contribueixin a reduir la contaminació produïda pels nitrats d’origen agrari. En 
aquest sentit la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient ha elaborat el 
Programa per al foment de la bona gestió de les dejeccions ramaderes, per a la 
promoció, assessorament, difusió i formació de les bones pràctiques agràries, i 
especialment per a una correcta gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya. Aquest 
programa consta d’un conjunt de materials i actuacions formatives i divulgatives que 
s’adreça als ramaders, agricultors i professionals relacionats amb el sector agrícola. 
 
El consum d’aigua per part de l’agricultura també és un aspecte important en la bona 
gestió ambiental del sector. Cassà té diverses explotacions de regadiu (fruiters 
principalment) que suposen un consum significatiu. El Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca promou des de fa un temps un programa de mesures d’estalvi 
d’aigua15, que permet als agricultors fer una gestió acurada de les aportacions d’aigua als 
conreus amb una actualització diària via Internet que facilita el DARP i el Servei de 
Meteorologia de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Cassà, amb la col·laboració dels agricultors i ramaders del municipi, 
impulsaran aquests programes per al foment de la bona gestió de les dejeccions 
ramaderes, i les mesures d’estalvi d’aigua. Per això s’organitzaran visites als agricultors, 
xerrades, cursets i materials d’informació i suport.   
 

Terminis: Curt-mig (0 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DARP, DMA, sector agrícola i ramader 

Fonts de finançament: Departament de Treball (cursos i materials), Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 24040 € (4 M Pts) 
 

                                                 
15 www.gencat.es/darp/reg 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.2. 

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.2. 

FOMENT DE L’AGRICULTURA ECOLÒGICA A CASSÀ 

Actuació 20. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció:  
 
En el marc de la reforma de la Política Agrària Comuna de l'any 1992, es va dictar el 
Reglament 2078/1992 sobre mètodes de producció agrària compatibles amb les 
exigències de la protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural. 
Aquest Reglament és el punt de partida de les mesures, anomenades agroambientals, 
previstes amb l'objectiu de fomentar la reducció d'inputs o la utilització de mètodes 
d'agricultura biològica, amb la finalitat de disminuir els riscos de contaminació derivats de 
l'agricultura, afavorint sistemes de producció menys intensius, amb la intenció final de 
protegir el medi natural. El gener de 2000 es publica el Reial Decret 4/2001, de 12 de 
gener, pel que s'estableix un règim d'ajuts a la utilització de mètodes de producció agrària 
compatibles amb el medi ambient, en aplicació del Programa de Desenvolupament Rural 
per les Mesures d'Acompanyament a Espanya. El nou programa de mesures d'aplicació a 
Catalunya preveu les següents actuacions agroambientals: 
 
- Extensificació de la producció agrària 
- Tècniques ambientals de racionalització en l'ús de productes químics 
- Lluita contra l'erosió en medis fràgils 
- Protecció de flora i fauna en zones humides 
- Gestió integrada de les explotacions ramaderes extensives 
 
Els programes agroambientals preveuen l'establiment de contractes entre els titulars 
d'explotacions agràries i l'administració, d'una durada mínima de cinc anys, mitjançant els 
quals el titular es compromet a introduir un seguit de pràctiques agroambientals en la seva 
explotació i a canvi rep una prima que compensa la disminució de renda derivada de la 
introducció de la pràctica i s'afegeix un incentiu. 
 
L’Ajuntament de Cassà, amb la  col·laboració dels agricultors i ramaders de Cassà, 
impulsarà l’establiment de projectes agroambientals en el municipi, i donarà suport tècnic i 
de difusió a les explotacions que es transformin a l’agricultura ecològica 
  

Terminis: Mig-llarg (3 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DARP, sector agrícola i ramader 

Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 6010 € (1 M Pts)/any (per a la promoció dels programes) 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  4 

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA               
4.2. 

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.3. 

IMPULSAR LA PRODUCCIÓ INTEGRADA COM MODEL 
AGRÍCOLA DE CASSÀ 

Actuació 21. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció:  
 
La Organització Internacional de Lluita Biològica (OILB) defineix la producció integrada 
(PI) com un sistema agrícola de producció d'aliments i d'altres productes d'alta qualitat, 
sistema que utilitza els recursos i els mecanismes de regulació naturals per tal d'evitar els 
aports perjudicials al medi ambient, i que assegura a llarg termini una agricultura 
sostenible. 
 
En un sentit més concret la producció integrada és pot definir com un sistema agrícola de 
producció d'aliments amb mètodes que respectin la salut humana i el medi ambient amb 
els objectius d'obtenir productes d'alta qualitat, minimitzar l'ús de productes agroquímics, 
optimitzar els mètodes de producció, i disminuir els residus. Per a la protecció dels cultius, 
la producció integrada combina la utilització de mètodes de lluita biològica per al control 
de les plagues juntament amb la utilització de les tècniques tradicionals basades en la 
utilització de productes agroquímics. 
 
A diferència de la producció ecològica, la producció integrada permet la utilització de 
productes agroquímics de síntesis (adobs, pesticides,...etc.), si bé aquesta utilització està 
restringida a l'ús d'unes determinades matèries autoritzades, que prèviament s'han definit 
en les Normes Tècniques específiques de producció per a cada cultiu.  
 
De manera similar amb l’actuació anterior, l’Ajuntament de Cassà, amb la  col·laboració 
dels agricultors i ramaders de Cassà, impulsarà l’establiment de projectes agroambientals 
en el municipi, i donarà suport tècnic i de difusió a les explotacions que participin en la 
producció integrada. 
 

Terminis: Mig-llarg (3 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DARP, sector agrícola i ramader 

Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 6010 € (1 M Pts)/any (per a la promoció dels programes) 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  4 

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.2. 

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.4. 

IMPULSAR LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES LOCALS 

Actuació 22. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció:  
 
Actualment a Cassà de la Selva no existeix cap productor d’agricultura ecològica. Donada 
la importància de la superfície agrícola de Cassà (prop de 4.000 Ha) i una demanda 
creixent de productes naturals i ecològics per part dels ciutadans, les actuacions anteriors 
ja han plantejat l’interès d’impulsar sistemes de producció ecològica i integrada al 
municipi.  
 
Paral·lelament és interessant que aquests productes trobin una sortida comercial a Cassà 
mateix (per exemple obrint una agro-botiga, o una parada al mercat municipal) i a 
municipis veïns (comercialització de productes ecològics a municipis turístics de la costa), 
de manera que es redueixin així els costos ambientals de desplaçament dels productes 
frescos de consum. 
 
L’objectiu de l’actuació serà el d’iniciar converses amb els sectors implicats (agrícola i 
comerç), elaborar un pla de viabilitat i impulsar la iniciativa privada per concretar el projecte. 
 

Terminis: Llarg (6 a 10 anys)  

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DARP, sector agrícola i ramader, sector 
comercial 
Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, ajuts 
del Departament de Comerç per als comerços locals 

Valoració econòmica: 12020 € (2 M Pts) (per a les converses i l’estudi de viabilitat) 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA  4 

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA               
4.2. 

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.5. 

IMPULSAR LA REDACCIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I 
MILLORA FORESTAL (PTGMF) 

Actuació 23. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció:  
 
Actualment a Cassà de la Selva hi ha tres explotacions amb plans de gestió forestal 
aprovats que representen el 18% de la superfície forestal. Els plans tècnics de gestió i 
millora forestal (PTGMF), que impulsa el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya, 
són l’eina que s’utilitza per a definir la gestió i l’ordenació futura dels boscos privats a 
Catalunya. Les propietats amb PTGMF aprovats tenen nombrosos avantatges fiscals i 
ajuts directes per a les actuacions definides al pla. 
 
Les forests de Cassà, amb explotacions de suro, pinyes, fusta de pi, plantacions 
d’exòtiques, etc. suporten un gran aprofitament, el risc d’incendi i l’existència d’habitatges 
al medi forestal són tot de motius que fan especialment oportú de disposar de PTGMF.  
 
L’Ajuntament de Cassà cercarà el suport d’algun despatx d’enginyers forestals per 
organitzar xerrades tècniques i visites als propietaris del 82% de la zona forestal de Cassà 
que encara no disposen del pla, exposant-los les avantatges i explicant-los el procediment 
per a la seva redacció.  
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, Centre de la Propietat Forestal, despatx 
d’enginyers forestals 
Fonts de finançament: municipals. El Centre de la Propietat subvenciona la redacció 
dels PTGMF en convocatòries anuals d’ajuts. 

Valoració econòmica:  1502 € (0’25 M Pts) (per a les xerrades i visites tècniques) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.3. 

Enfortir i diversificar l’activitat industrial de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.3.1. 

CAPTAR NOVES INDÚSTRIES TECNOLÒGIQUES I DE 
QUALITAT   

Descripció: 
 
El sòl industrial de Cassà es troba força consolidat. No obstant això, la situació estratègica 
de Cassà (proximitat a Girona, bona accessibilitat, etc.) permeten intentar captar, de 
manera selectiva, noves indústries tecnològiques i de qualitat (amb la idea de la indústria 
del coneixement que s’impulsa a diferents ciutats: 22@BCN a Barcelona, etc.) 
 
A través del servei de promoció econòmica (vegeu acció 4.1.1) es proposa incentivar la 
creació o instal·lació al municipi de noves indústries tecnològiques i de qualitat.  
 
Terminis:  Mitjà-Llarg (5 a 10 anys) 

Prioritat:  Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.4. 

Millorar el comerç i serveis de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.4.1. 

IMPULSAR EL COMERÇ DE CASSÀ 

Descripció: 
 
Actualment existeix la Unió de botiguers de Cassà, com associació que ha començat a 
treballar per a millorar l’oferta comercial del poble (realitzen un concurs d’aparadors, una 
diada de botigues al carrer, etc.). 
 
L’ajuntament de Cassà treballarà per impulsar el comerç del poble, donant el màxim 
suport a l’Associació de Comerciants de Cassà, i sense oblidar que han de ser els propis 
comerciants els principals responsables de la dinamització  comercial.   
 
Algunes de les accions que es proposa portar a terme per tal d’enfortir l’activitat comercial 
de Cassà són:  
 
- Impulsar serveis comuns (la targeta comerç i d’altres serveis)  
- Realització de campanyes de promoció conjuntes 
- Disseny d’una pàgina web per promoure el comerç de Cassà (aquesta pàgina Web 

pot tenir  enllaç amb la web de l’Ajuntament de Cassà i la web de la Cambra de 
Comerç).  

- Disseny d’una marca pròpia del comerç a Cassà, i instal·lació d’elements de 
senyalització per afavorir el consum local i captar oferta turística.  

- Buscar finançament per a la millorar i modernització del comerç, etc. 
- Control dels locals vacants i impulsar la seva ocupació 
- Convenir cursos d’interès general pel comerç 
- Aplicació de les noves tecnologies  
 
Terminis: Curt (0 a 2 anys)  

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS,  ACC, Cambra de Comerç 

Fonts de finançament: ACC, Cambra de Comerç 

Valoració econòmica: 12.020,24 €/any (2 M PTAS/any) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.4. 

Millorar el comerç i serveis de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.4.2. 

ELABORAR UN PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS 
EQUIPAMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS 

Descripció: 
 
L’ajuntament, amb la col·laboració de l’Associació de comerciants, elaborarà un Programa 
d’Orientació per als Equipaments Comercials i serveis1 (POEC),  amb l’objectiu d’adaptar 
l’oferta comercial i de serveis (restauració, hosteleria, etc.) a les necessitats dels 
consumidors (actuals i futurs), i també renovar i enfortir el petit i mitjà comerç de Cassà. 
 
1 El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme disposa d’una guia de Redacció del POEC 
 
Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACC, Cambra de Comerç 

Fonts de finançament: Cambra de Comerç 

Valoració econòmica: 9.015,18 € (1,5 M PTAS) 
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Línia estratègica 5   
 
Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la 
qualitat de vida de tots els ciutadans 
 
 
 
 
“Nosaltres, ciutats i viles, som conscients que els pobres són afectats més 
negativament pels problemes ambientals i són menys capaços de resoldre’ls. Una 
distribució desigual de la salut provoca un comportament insostenible i el fa més 
difícil de canviar. Intentem integrar les necessitats bàsiques de la gent, així com els 
programes sanitaris, d’ocupació i d’habitatge dins la protecció ambiental. Desitgem 
aprendre d’experiències inicials d’estils de vida sostenibles, de manera que puguem 
treballar cap a una millora de la qualitat dels estils de vida dels ciutadans més que no 
pas simplement maximitzar el consum” 
 

Principi 1.7 de la Carta d’Aalborg  
 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
En relació a la línia estratègia  “Potenciar la identitat de Cassà i la qualitat de vida de tots els 
ciutadans”, el PALS desenvolupa 4 programes d’actuació, i un total de 17 accions.  
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5. POTENCIAR LA IDENTITAT DE CASSÀ, LA COHESIÓ SOCIAL 
I LA QUALITAT DE VIDA DE TOTS ELS CIUTADANS  
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
5.1. Cultura i associacionisme 
5.2. Salut i benestar social 
5.3. Impulsar un projecte educatiu integral 
5.4. Facilitar l’accés a l’habitatge  
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.1. 

Cultura i associacionisme 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.1.1. 

ELABORAR UN PLA MUNICIPAL D’INFRASTRUCTURES I 
EQUIPAMENTS 

Descripció: 
 
Actualment l’Ajuntament de Cassà disposa d’un conjunt d’equipaments i infrastructures 
(culturals, esportives, etc.), a més de futures instal·lacions com l’edifici Galà (que 
albergarà la biblioteca municipal, l’escola de música i l’escola d’art). 
  
Per tal d’optimitzar els actuals equipaments culturals i per fomentar i recolzar 
l’associacionisme cassanenc, l’ajuntament, amb la participació del Consell d’Entitats 
(Vegeu acció 5.1.2.), realitzarà un Pla municipal d’infrastructures i equipaments.   
 
Es tracta de conèixer les característiques i utilitats dels diferents equipaments municipals:  
 
 Característiques de les infrastructures actuals (superfícies, estat de conservació, nº 

d’aules, potencialitats, etc.) 
 Usos actuals (entitats que l’utilitzen, utilitats, horaris, etc.)  
 Grau de satisfacció dels usuaris (principalment de les entitats que l’utilitzen) i 

principals mancances detectades.  
 Demanda i necessitats de les entitats i associacions del poble 

 
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ja disposa de bona part d’aquesta informació. Es tracta 
de completar-la i elaborar un pla municipal d’infrastructures i equipaments que permeti 
optimitzar  l’ús de cadascun dels equipaments i planificar la prioritat de nous espais (Hotel 
d’Entitats, etc.).  
 
El Pla haurà de determinar la inversió necessària per tal de condicionar cadascun dels 
equipaments, així com la seva prioritat i terminis d’execució 
 
Terminis: Curt (0 a 2 anys)  

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, Agents econòmics i socials 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic  
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.1. 

Cultura i associacionisme 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.1.2. 

POTENCIAR EL CONSELL D’ENTITATS 

Descripció: 
 
Actualment a Cassà hi ha un Consell Municipal d’Entitats, amb una representació de totes 
les entitats socials i culturals del municipi.  Aquest  òrgan, tot i que actualment no acaba 
de ser del tot operatiu i funcional, es planteja com l’instrument per a planificar i programar 
els esdeveniments culturals del poble. 
 
Per tal de millorar la seva operativitat es proposa: 
 
 Incloure les entitats esportives dins el Consell d’entitats (o bé crear un Consell esportiu 

molt relacionat amb el Consell d’entitats). 
 
 Potenciar el Consell d’Entitats des de l’Ajuntament. L’Ajuntament ha d’actuar com 

impulsor establint l’estructura tècnica necessària (des de l’Àrea de Cultura) per tal de 
coordinar i dinamitzar el Consell d’Entitats.   

 
 Incrementar el nombre de reunions i les competències del Consell d’Entitats 

 
 Incrementar i concretar les tasques i funcions del Consell d’entitats (programació 

conjunta d’activitats, etc.)  
 
Un bon funcionament del Consell d’Entitats ha de permetre millorar la comunicació entre 
les diferents entitats, millorar l’oferta cultural  i la cohesió social del municipi. 
  
Terminis:  Curt-Mitjà-Llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, Agents Locals 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.1. 

Cultura i associacionisme 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.1.3. 

POTENCIAR EL PUNT JOVE DE CASSÀ 

Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà disposa d’un Punt d’Informació Juvenil, que cal potenciar i donar a 
conèixer a la població jove.   
 
A més de canalitzar la informació juvenil, des del Punt caldria potenciar activitats i espais 
de trobada dels joves de Cassà16. 
 
Terminis:  Curt-Mig (0 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS, Agents econòmics i socials 

Fonts de finançament:  

Valoració econòmica: 18.030,36 €/any (3 M PTAS/any) 

 

                                                 
16 L’Ajuntament de Cassà està realitzant un Pla de joventut, que pot esdevenir una eina interessant 
per a potenciar les polítiques de joventut de Cassà 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.1. 

Cultura i associacionisme 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.1.4. 

IMPULSAR EL VOLUNTARIAT A CASSÀ 

Descripció: 
 
Per a l’impuls del PALS L’Ajuntament de Cassà cercarà la corresponsabilitat i compromís 
dels diferents sectors socials i econòmics del municipi. Dins d’aquests context pot ser 
positiu fomentar el voluntariat social i ambiental, que podrà participar i col·laborar en part 
de les accions que es plantegen en el PALS. 
 
Des dels diferents sectors involucrats (Ajuntament, consell d’entitats) es treballarà per 
fomentar els valors de la solidaritat i la cooperació internacional. 
 
Terminis:  Curt-Mig (0 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS, Consell d’entitats  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.2. 

Salut i benestar social 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.2.1. 

IMPULSAR UN PROGRAMA D’ATENCIÓ A FAMILIARS I 
CUIDADORS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL  

Descripció: 
 
Una part de les persones que pateixen problemes de salut mental es deriven cap a 
centres de salut mental. En d’altres casos (quan la situació és menys greu) es poden 
resoldre bona part dels problemes mitjançant l’ajut – al propi domicili – de cuidadors i els 
propis familiars. Aquesta acció proposa realitzar actuacions de formació i cura dels 
cuidadors i familiars que tenen a càrrec persones dependents.  
 
Aquesta tasca formativa es pot resoldre mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i una 
empresa especialitzada, que a més de les sessions formatives puntuals a cuidadors i 
familiars ofereixi un servei d’assessorament i ajuda permanent, que pot estar cofinançat 
conjuntament entre particulars i Ajuntament (segons les disponibilitats econòmiques de cada 
família).  
 
Aquest mateix programa es pot adaptar i aplicar a d’altres col·lectius amb necessitats 
específiques especials. 
 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, SSAP, CE, CCG, I’ABS, Consell 
econòmic i social, i les associacions afectades 
Fonts de finançament:  DBS,  CCG 

Valoració econòmica:  3.005,06 € (0,5 M PTAS) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.2. 

Salut i benestar social 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.2.2. 

REFORÇAR L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A DOMICILI 

Descripció: 
 
Aquesta actuació va encaminada a garantir una major cobertura dels serveis d’atenció 
domiciliària, en especial als casos de famílies amb infància en alt risc social, i promoure 
l’establiment d’una xarxa d’aquestes noves activitats que cobreixi les necessitats 
creixents.  
 
Aquest reforç en l’atenció que ja es dóna, permetrà a més assegurar la màxima 
permanència de la gent gran en el seu entorn habitual caldrà tenir cura dels nivells de 
qualitat i d’uns costos que no siguin excloent.  
 
També es potenciarà el voluntariat en aquest àmbit (vegeu acció 5.1.4.) 
 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: SSAP  

Fonts de finançament: DBS 

Valoració econòmica:  -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.2. 

Salut i benestar social 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.2.3. 

AMPLIACIÓ DE L’ACTUAL SERVEI DE CENTRE OBERT 

Descripció: 
 
L’objectiu principal del Centre Obert és ajudar al desenvolupament personal i a la 
integració social dels infants atesos. Es tracta d’un centre on s’hi fan activitats diàries o 
setmanals (segons els casos), en horari extraescolar. Aquestes activitats principalment 
són: reforç escolar, esports, berenar, coneixement de l’entorn, adquisició d’aprenentatges 
i habilitats socials i jocs grupals. Aquest servei s’adreça a nens i nenes de 6 a 14 anys.  
 
Vista la valoració social i educativa que es fa d’aquest servei especialitzat per part dels 
professionals i analitzats els resultats obtinguts, és important no només seguir mantenint 
el servei, si no que s’hauria d’incrementar la seva dotació i la seva cobertura 
 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: CE, SSAP  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.1. 

FOMENTAR L’INTERÈS DELS CIUTADANS PER FORMAR-SE 
EN NOVES TECNOLOGIES 

Descripció: 
 
La utilització de noves tecnologies esdevindrà molt important en el treball i la societat dels 
propers anys. Per aquest motiu és important que l’Ajuntament ajudi a despertar l’interès 
dels ciutadans per formar-se en noves tecnologies.  En general els joves tenen, per sort, 
la informàtica dins de l’àmbit escolar i tenen accessibilitat a les noves tecnologies. La 
resta de població (població no escolar) en general  té més dificultats per accedir a les 
noves tecnologies.  
 
Per a incentivar les noves tecnologies l’ajuntament crearà ciber@teneus (espais públics i 
gratuïts on es pot navegar, enviar correus electrònics, amb l’objectiu que la gent es 
familiaritzi amb internet). De manera immediata l’Ajuntament impulsarà l’Internet a la 
biblioteca municipal. 
 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  6.010,12 €/any (1 M PTAS/any) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.2. 

OFERIR CURSOS FORMATIUS ESPECÍFICS PER A LA 
POBLACIÓ IMMIGRADA 

Descripció: 
 
Donada la important arribada de població immigrant que ha tingut Cassà en els darrers 
anys, es important potenciar des de l’escola d’adults cursos formatius (d’alfabetització, 
culturals, etc.)  específics a la població d’origen immigrat, valorant les seves peculiaritats i 
facilitant la seva incorporació posterior a d’altres cursos realitzats en la mateixa escola 
d’adults.  
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Escola d’Adults 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Inclòs en la programació de l’Escola d’Adults 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.3. 

POTENCIAR EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Descripció: 
 
Actualment a Cassà funciona un Consell Escolar Municipal que agrupa a les AMPES, 
professors, representants sindicals, etc. (en total unes 20 persones).  No obstant això, el 
Consell escolar es reuneix molt puntualment (1 vegada a l’any) i les seves funcions són 
molt puntuals. 
 
Es proposa potenciar el Consell escolar, millorant la seva operativitat i les tasques i 
funcions a desenvolupar. Aquest Consell podria ser l’espai de debat i decisió de les 
diferents qüestions relacionades amb l’educació (immigració, activitats extraescolars, 
casos problemàtics, etc.). 
 
El Consell també podria tenir un paper decisori en la definició dels criteris de la Comissió 
específica de matriculació i impulsar la creació d’una Oficina única de matriculació 
(element repartidor dels diferents alumnes amb necessitats “especials”, principalment 
immigrants).  
 
Finalment el Consell escolar ha de tenir protagonisme en l’establiment de prioritats per a la 
millora dels diferents equipaments escolars del municipi i amb la programació de l’oferta 
lúdica del període de vacances escolars. 
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CE 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.4. 

SOL·LICITAR L’AULA D’ESCOLARITZACIÓ EXTERNA DE 
CASSÀ 

Descripció: 
 
Actualment hi ha uns 15 joves de Cassà que van a aules d’escolarització externa de 
Girona. Per aquest motiu pot ser convenient sol·licitar al Departament d’Ensenyament 
l’obtenció d’una Aula d’Escolarització externa a Cassà o negociar més places en els 
centres de Girona.  
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: CE, DE 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.5. 

SOL·LICITAR CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ  

Descripció: 
 
Tot i que abans La Salle oferia estudis de formació professional, amb l’entrada de la 
reforma educativa aquesta oferta va desaparèixer. 
 
Amb l’objectiu de millorar l’oferta educativa de Cassà, l’Ajuntament de Cassà (amb el 
suport dels ajuntaments veïns), i els centres escolars del municipi, prèvia valoració de la 
població escolar potencial, sol·licitaran al Departament d’Ensenyament la concessió de 
diferents cicles formatius de grau mitjà.  
 
És important que aquests cicles formatius tinguin la màxima relació amb l’entorn 
socioeconòmic de la zona (treballs forestals i de conservació del medi natural, 
explotacions ramaderes, indústria surera, etc.) 
 
Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CE, DE 

Fonts de finançament: DE 

Valoració econòmica:  -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.6. 

IMPULSAR EL PROGRAMA ESCOLAR “CASSÀ SOSTENIBLE” 

Descripció: 
 
La introducció de l’educació ambiental i per a la sostenibilitat en els plans d’estudis de 
l’ensenyament primari de Cassà, són un element important per a promoure hàbits i 
conductes més respectuoses amb el medi ambient.  
 
Aquest programa hauria d’incloure diferents activitats de síntesi per treballar diferents 
temes que s’emmarquen en l’AGENDA 21Local i que són claus en la sostenibilitat urbana: 
 
 La mobilitat 
 Els residus (recollida selectiva, neteja viària, etc.) 
 Estalvi d’aigua i energia 
 El medi natural  
 La població 
 El paisatge urbà 

 
Paral·lelament, des de 1998, el Departament de Medi Ambient i el Departament 
d’Ensenyament en conveni amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental van iniciar una 
prova pilot del programa anomenat Escoles Verdes (es va fer en 12 centres 
d'ensenyament). L’objectiu principal d’aquest programa és ambientalitzar els centres tant 
a nivell curricular com en la seva gestió. Així mateix el programa fomenta la participació 
dels centres en els projectes locals de millora ambiental. Les escoles que s’acrediten 
obtenen el distintiu d’Escoles verdes  que s’ha de revisar biennalment.  
 
Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: CE  

Fonts de finançament: DE, DMA, ACS 

Valoració econòmica:  12.020,24 €/any (2 M PTAS/any) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.7. 

CREACIÓ D’UNA ESCOLA ESPORTIVA DE BASE 

Descripció: 
 
Actualment a Cassà hi ha un total de 16 entitats esportives i bona part dels joves de 
Cassà practiquen algun tipus d’esport. En aquest sentit pot ser interessant la creació 
d’una escola esportiva, vinculat a les activitats extra-escolars, que treballi per fomentar 
l’esport escolar i de base en el municipi.   
 
Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CE, entitats esportives  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.4. 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.4.1. 

ESTUDI SOBRE EL GRAU D’OCUPACIÓ DELS HABITATGES 

Descripció: 
 
Les dades actuals sobre el parc d’habitatges de Cassà de la Selva situen el un 12 % el 
percentatge d’habitatges desocupats.  Davant d’aquesta situació es proposa un estudi en 
detall dels habitatges buits de Cassà que serveixi de base per a emprendre mesures de 
foment de l’ocupació de l’habitatge.  
 
L’estudi que es proposa hauria d’avaluar bàsicament: 
 
 la quantitat real d’habitatge buit 
 la seva localització (cal veure si es concentra en barris o carrers del municipi) 
 els motius pels quals es troba vacant (futura ocupació, el pot llogar però a un preu 

massa baix, per llogar-lo caldria realitzar obres però no en vol fer, etc.) 
 característiques (superfície, el grau de conservació, instal·lacions actuals,  
 la necessitat d’obres per tal de ser habitable i el seu cost aproximat 
 la disponibilitat del propietari per llogar l’habitatge. 

 
A partir dels resultats d’aquest estudi l’Ajuntament podrà impulsar estratègies per a 
l’ocupació dels habitatges existents (ajuts per les persones que lloguen i/o rehabiliten aquest 
habitatges, etc.).  
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  6.010,12 €  (1 M PTAS) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.4. 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.4.2. 

PROMOCIÓ DE L’HABITATGE PER A LA GENT JOVE  

Descripció: 
 
Cassà de la Selva compta amb més de 300 habitatges que presenten deficiències de 
conservació. Per altra banda es detecta la necessitat de millorar l’accés a l’habitatge 
especialment a la població jove per tal de canviar la tendència actual d’envelliment de la 
població.  
 
Es proposa engegar un programa d’ajuts per tal de fomentar la rehabilitació d’habitatges 
del nucli urbà que contempli:  
 
 Establir una línia d’ajuts o incentius fiscals per a la rehabilitació de façanes i de la seva 

estructura en tots els edificis catalogats 
 Assessorar al ciutadà en relació als tràmits i subvencions existents per a la 

rehabilitació de façanes de la resta del parc d’habitatges de la ciutat.  
 
Paral·lelament l’Ajuntament de Cassà farà una promoció d’habitatges de lloguer, 
incentivant  als propietaris d’edificis del casc antic a rehabilitar-los, perquè s’acullin al Pla 
de promoció d’habitatges per a la gent jove. Com s’ha fet en d’altres ciutats, la promoció 
de l’habitatge per als joves es pot incentivar amb la constitució d’una assegurança 
multirisc que garanteix el manteniment de l’habitatge i assegura el cobrament de la 
mensualitat per part del propietari. 
 
Terminis:  Mig-llarg (3 a 10 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, sector privat 

Fonts de finançament: GENCAT 

Valoració econòmica:  -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.4. 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.4.3. 

PROMOCIÓ (PÚBLICA I PRIVADA) D’HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL 

Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà, sòl o bé conjuntament amb els promotors urbanístics, continuarà  
sol·licitant la construcció d’habitatges de protecció oficial (de venta o lloguer) al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Cassà facilitarà una borsa d’habitatges, bàsicament adreçada a facilitar 
l’accés a l’habitatge als joves.   
 
Terminis:  Mig-llarg (3 a 10 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DPTOP  

Fonts de finançament: DPTOP 

Valoració econòmica:  -- 
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Línia estratègica 6.   
 
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA   
 
 
Cal la participació activa dels cassanencs per fer possible els objectius cap a la sostenibilitat 
que fixa el PALS. La participació del ciutadà només serà possible si entre tots som capaços 
de conscienciejar-nos  de la necessitat de canviar polítiques, hàbits i comportaments. 
 
Cal entendre la participació de les persones com a habitants de la ciutat i com a treballadors 
i agents responsables del funcionament de la ciutat, tant si treballen en el sector 
empresarial, agrícola o de serveis, com en el sector de l’administració. L’estructuració dels 
serveis d’informació, l’establiment d’un Fòrum ambiental, la promoció de la participació 
ciutadana, o l’establiment d’indicadors de sostenibilitat són alguns dels elements a 
desenvolupar en aquest àmbit. 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes d’actuació i un total de 3 accions. 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6. INFORMACIÓ, EDUCACIÓ PARTICPACIÓ CIUTADANA 
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
6.1. Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i de la pedagogia 
participativa 
6.2. Elaboració i difusió d’indicadors de sostenibilitat  
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
6  

Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA                
6.1. 

Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i 
de la pedagogia participativa 

ACCIÓ/PROJECTE:     
6.1.1. 

CONSTITUIR UN CONSELL DE LA SOSTENIBILITAT PER AL 
SEGUIMENT DEL PALS DE CASSÀ 

Descripció: 
 
A partir del Fòrum de debat que s’ha iniciat durant el procés de redacció de l’auditoria 
municipal i el PALS de Cassà, l’Ajuntament facilitarà la creació d’un “Consell de la 
Sostenibilitat”, com a òrgan estable de participació ciutadana en la presa de decisions del 
municipi, sobretot pel què fa a la implantació i seguiment del Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat de Cassà de la Selva. Es proposa que l’Ajuntament reglamenti i desenvolupi les 
funcions del Consell de Sostenibilitat de Cassà.  
 
L’Ajuntament vetllarà per tenir un dinamitzador en una primera fase d’aquest Consell 
participatiu, essent l’objectiu final d’aquest dinamitzador, la de mediar i interlocutar amb 
l’ajuntament. Aprofitant la crida a la participació feta en els fòrums de debat de l’auditoria 
municipal, es important constituir un grup més o menys permanent en el temps de ciutadans 
i representatiu dels diferents sectors socials i econòmics del municipi. Aquest Consell de 
Sostenibilitat estarà format per representants de l’Ajuntament, entitats i associacions, sectors 
econòmics, comerciants, etc. 
 
El Consell haurà de fer el seguiment de la implantació del PALS i esdevenir el motor de 
fòrums específics, per discutir i acordar temes que afectin al municipi. 
 
Terminis:  Curt-Mitjà-Llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, agents socials i econòmics   

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic 
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LÍNIA ESTRATÈGICA   
6 

Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA 
6.1.                 

Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i 
de la pedagogia participativa 

ACCIÓ/PROJECTE:    
6.1.2.   

ACCIONS DE DIFUSIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO 
URBANITZABLE ENTRE PROPIETARIS, SECTORS AFECTATS, 
ENTITATS I CIUTADANS EN GENERAL 

Actuació 24. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció: 
 
L’aprovació de la normativa del sòl no urbanitzable per si mateixa suposa la seva entrada 
en funcionament de les seves disposicions legals, i la definició política d’un model 
d’ordenació de l’entorn rural de Cassà i unes propostes d’actuació. 
 
Però per poder aplicar i gestionar la normativa i les seves actuacions amb garanties és 
necessari que sigui conegut i participat per la gent, des dels agents directament implicats, 
fins als ciutadans en general. L’aprovació de la normativa per ella mateixa no assegura 
que sigui conegut i que els agents s’impliquin en la seva execució. 
 
Per això és oportú fer exposicions regulars de la normativa i les seves actuacions, tríptics 
de presentació i notícies en la revista municipal. També serà clau la participació 
ciutadana, que una de les primeres actuacions d’aquest programa proposa de vincular a 
la comissió local de custòdia del territori. 
 
En definitiva l’Ajuntament dotarà de temps i pressupost als seus serveis tècnics per poder 
fer accions continuades de difusió i participació en la normativa. 
 

Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys) (actuació contínua en la durada de la normativa) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: municipals.  

Valoració econòmica:  3005 € (0’5 M Pts)/any  
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LÍNIA ESTRATÈGICA  
6  

Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA                
6.2. 

Elaboració i difusió d’indicadors de sostenibilitat  

ACCIÓ/PROJECTE:     
6.2.1. 

APLICAR EL SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 

Descripció: 
 
Com a eina per al seguiment de la implantació del PALS, i avaluació del camí cap a la 
sostenibilitat ambiental, social i econòmica de Cassà de la Selva, s’ha elaborat un sistema 
d’indicadors de sostenibilitat.  
 
L’aplicació i seguiment d’aquest sistema d’indicadors ha de permetre avaluar l’evolució de 
la qualitat ambiental – social – econòmica del municipi.  És important que l’Ajuntament 
sistematitzi l’aplicació d’aquests indicadors, com a sistema de seguiment de la gestió 
sostenible, però també cal fer una difusió dels resultats dels indicadors a la població. 
 
Terminis:  Curt-Mitjà-Llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica:  1.803,07 €/any (0,3 M PTAS/any) 
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3.Valoració econòmica i temporalització  
 
Cadascuna de les accions del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà  de la Selva 
s’acompanya d’una estimació del seu cost d’execució. A continuació es presenta el resum 
econòmic anual del Pla d’Acció (taula 3.). No obstant això, cal tenir present que moltes de 
les accions tenen un cost organitzatiu o tècnic el qual no queda reflectit en el pressupost, i 
en d’altres accions no s’ha pogut estimar ja que per fer-ho caldria més informació de que la 
es disposa actualment.  
 

 
 

Taula 3. 
Cost aproximat del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva 

 
Any Cost total 

(€/any) 
Cost total 
(ptes/any) 

1 222.975,5 37.100.000 
2 474.859,7 79.010.000 
3 411.753,2 68.510.000 
4 577.031,6 96.010.000 
5 800.908,6 133.260.000 
6 746.817,6 124.260.000 
7 1.401.920,8 233.260.000 
8 1.711.442,1 284.760.000 
9 797.903,7 132.760.000 
10 809.923,9 134.760.000 
Total PALS 7.955.536,7 1.323.690.000 

 
 
Per línies estratègiques, les línies II i III (ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del 
sistema urbà, i millora de la qualitat de l’espai urbà) són les que requereixen d’una major 
dotació econòmica, essent també important la dotació econòmica de les línies I i IV (accions 
relacionades amb l’entorn rural i natural d’una banda, i de l’altra amb la promoció del teixit 
econòmic) (taula 4.).   
 
 
 

Taula 4. 
Cost aproximat de cada línia estratègica 

 
Línia estratègica € ptes 
I 1.000.685,2 166.500.000 
II 2.458.740,6 409.100.000 
III 3.575.060,0 594.840.000 
IV 575.469,1 95.750.000 
V 297.500,9 49.500.000 
VI 48.080,9 8.000.000 
Total  7.955.536,7 1.323.690.000 
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Taula 5. 

Nombre d’accions per línia estratègica, segons terminis 
 

Línia estratègica Immediat  
(0 – 2 anys) 

Mig  
(3 – 5 anys) 

Llarg  
(6 – 10 anys) 

I 5 4 3 
II 28 5 0 
III 12 2 3 
IV 4 6 1 
V 8 8 1 
VI 3 0 0 
Total  60 25 8 
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L’Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva ha estat 
realitzada per l’empresa LA VOLA, ajustant-se a la metodologia establerta en el Programa de 
suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 
Per a la realització d’aquests treballs LA VOLA ha comptat amb la col·laboració de l’empresa 
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