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Agenda 21 Local Baix Ter 

1. Introducció 

El procés d elaboració de l Agenda 21 del Baix Ter es basa en diferents etapes que han de 
permetre arribar a un pla d acció estructurat, fonamentat en una anàlisi profunda del territori i 
en la participació dels diferents agents locals. És precisament per aquest motiu que, tots els 
aspectes que s han tractat anteriorment durant la fase d auditoria consistent en una anàlisi del 
territori i una diagnosi estratègica, han estat la base per confeccionar el Pla d Acció Local per a 
la Sostenibilitat dels municipis del Baix Ter. 

Aquest pla d acció doncs, s erigeix en l eina clau de què disposaran els ajuntaments i el punt de 
partida de l Agenda 21. La seva importància es posa de manifest sobretot en tractar-se d un 
document consensuat entre els Ajuntaments, l equip tècnic-auditor i la ciutadania.              

FASES DE L AGENDA 21 LOCAL 

Memòria descriptiva 

Diagnosi estratègica 

PALS 

Participació ciutadana 

Presentació pública projecte

 

Sondeig d opinió

 

Fòrums de debat
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2. El Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Foixà 

El Pla d Acció local per a la Sostenibilitat de Foixà és un document programàtic que defineix les 
polítiques i actuacions que s han d impulsar al municipi per tal d assolir un desenvolupament 
més sostenible, en el procés d Agenda 21 Local en el que es troba immers el municipi. 

El Pla d Acció Local s estructura jeràrquicament en línies estratègiques o objectius. Les línies 
estratègiques són fruit de l anàlisi i de la diagnosi municipal, i per la seva formulació s han tingut 
en consideració les propostes sorgides durant els debats de participació pública que s han 
realitzat al conjunt de municipis. A partir d aquests treballs s ha desenvolupat aquest document, 
amb la finalitat de servir de pauta per a la implantació de l Agenda 21 Local d Albons. 

El PALS de Foixà s estructura en una sèrie de línies estratègiques constituïdes per diferents 
programes d actuació, cadascun dels quals inclou una relació d accions o actuacions 
concretes a desenvolupar per l Ajuntament.  

Línies estratègiques 
Definició de les línies estratègiques d actuació o objectius que 
defineixen una política municipal cap a la sostenibilitat del territori.   

Programes d actuació 
Camps concrets d actuació o àmbits temàtics dins de cada línia 
estratègica.   

Accions  Actuacions i treballs concrets que es proposen dur a terme.  

Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades que s han inclòs en una base 
de dades. 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:  

 

Àmbit: classifica les accions, segons el seu contingut prenent com a referència els àmbits 
del PALS : territorial, ambiental, econòmic i sociocultural. 

 

Acció supramunicipal: fa referència a aquelles accions que poden ser impulsades en 
coordinació amb altres ajuntaments. 
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Tipus d acció: determina la tipologia de l actuació proposada en forma de projecte executiu, 

estudis tècnics, execució d obres, accions jurídiques i organitzatives, pla o programa de 
vigilància i control, posada en marxa de nous serveis,... 

 
Proposta fòrum: indica aquelles accions resultants dels fòrums de participació ciutadana. 

 

Estat d implantació: avalua el grau d implantació de l acció, diferenciant entre acció no 
iniciada, iniciada, en curs, avançada, executada i continuada. 

 

Estat d execució: es valora el temps necessari per a la realització de l acció una vegada 
s hagi iniciat. S estableixen els anys/mesos necessaris en funció de l acció o s indica continuat 
si es tracta d una acció repetitiva en el temps. 

 

Termini d implantació: 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).  

 

Grau de 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 i de 
les prioritats expressades durant el procés de participació.  

 

Entitat responsable i altres organismes implicats: 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.  

 

Interrelació amb d altres accions: valora les possibles connexions entre accions, 
enumerant les accions relacionades entre sí. 

 

Cost inversió: valora el grau d inversió necessari per a portar a terme o donar continuïtat a 
l acció. El grau d inversió s estima sempre que és possible. Quan no és possible s especifica 
variable . 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. 

 

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 que es mostra a continuació:  

AJ Ajuntament 

ACA Agència Catalana de l Aigua 

ADF Agrupació de Defensa Forestal 

AMPA Associació de Mares i Pares d Alumnes 
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AOLEGCG Associació per l Orientació Laboral i Empresarial de les Comarques Gironines 

CA Cooperatives Agràries 

CAPG Cambra Agrària Provincial de Girona 

CAT Consorci Alba-Ter 

CCAE Consell Comarcal Alt Empordà 

CCBE Consell Comarcal Baix Empordà 

CCB Consorci Costa Brava 

CIDEM Centre d Innovació i Desenvolupament Empresarial 

COCING Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona 

CCOO Confederació Sindical de Comissions Obreres 

CE Centre Escolar 

CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

CFC Consorci Forestal de Catalunya 

CPF Centre de la Propietat Forestal 

CR Comunitats de Regants 

DARP Departament d Agricultura, Ramaderia i Pesca 

DBiF Departament de Benestar i Família 

DC Departament de Cultura 

DdG Diputació de Girona 

DE Departament d Educació 

DEiF Departament d Economia i Finances 

DI Departament d Interior 

DMAiH Departament de Medi Ambient i Habitatge 

DPTiOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

DTiI Departament de Treball i Indústria 

DS Departament de Salut 

DURSI Departament d Universitat, Recerca i Societat de la Informació 

EAT Escola d Adults de Torroella de Montgrí 

EBT Ens d organització supramunicipal del Baix Ter 

EN Estació Nàutica de l Estartit-Illes Medes 

FOEG Federació d Organitzacions Empresarials de Girona 

ICAEN Institut Català de l Energia 

PIMEC Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

PUOSC Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya 
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REG Regió d Emergències de Girona 

SA Sindicat Agrari 

SGG Subdelegació de Govern a Girona 

SOC Servei d Ocupació de Catalunya 

STSI Secretaria de Telecomunicació i Societat de la Informació 

UdG Universitat de Girona 

UE Unió Europea 

UGT Unió General de Treballadors 

 

Tot i que es tracta d una Agenda 21 supramunicipal, el PALS ha estat confeccionat i 
personalitzat per a cada municipi en base a les seves característiques i necessitats. En aquest 
sentit cada ajuntament pot fer la seva recerca en funció del grau de prioritat, del període o de 
l estat d execució i fins i tot d aquelles accions que es proposen impulsar a nivell supramunicipal 
en coordinació amb altres ajuntaments. 

El PALS de Foixà s estructura en 6 línies de treball, 19 programes d actuació i 86 accions, les 
quals es relacionen a continuació. 



Objectiu

Confeccionar els estatuts que han de regir i dotar a un nou organisme supramunicipal per a la gestió 
d objectius compartits entre els municipis del Baix Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Davant l interès explícit de governs locals del territori, constatada en aquesta Agenda 21 que les 
estratègies de futur dels municipis tenen un fort component regional, i atenent a la identitat geogràfica 
contrastada que singularitza el territori del Baix Ter, els ajuntaments  d aquest territori establiran un 
calendari de reunions de debat i presa de decisions sobre bàsicament les següents matèries:

a) Disposicions generals

- Naturalesa i personalitat jurídica de l organisme (consorci, mancomunitat)
- Membres integrants, locals i supramunicipals (ajuntaments, consell comarcal, diputació)
- Seu social
- Finalitats i objectius de l organisme

b) Òrgans, competències i règim de funcionament de l organisme

-  Òrgans de govern i d administració (assemblea general, consell de govern, presidència, gerència)
-  Objectiu, composició, competències i funcions de cada òrgan

c) Personal al servei de l organisme

- Secretaria, intervenció i tresoreria
- Plantilla de personal

d) Règim econòmic i financer

- Pressupost, comptabilitat i control de la gestió econòmica
- Recursos de l organisme i aportacions dels seus membres integrants

Respecte la naturalesa i personalitat jurídica del futur ens supramunicipal, aquest Pla d acció local per a 
la sostenibilitat, de l Agenda 21 del Baix Ter, li ha preconferit capacitat per crear i gestionar diferents 
serveis i actuacions d interès comú entre els municipis integrants, com així es constata en les accions 
pertinents que es descriuen a continuació.

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Impuls de nous mecanismes d'organització i gestió coordinada

Programa 1.1. Impuls de nous mecanismes d'organització i comunicació 
administrativa

1.1.1. DEFINIR UN ENS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL DEL BAIX TERAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2 anys / Continuat

Entitat responsable-promotor AJBT

Altres organismes implicats CCBE, CCAE, DdG

Fonts de finançament AJBT

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Execució del projecte Banda Ampla Rural que resolgui el dèficit de connexió a la banda ampla amb el 
servei i els costos per a l usuari equivalents a zones amb varis operadors

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L Alt i Baix Empordà són dues de les 17 comarques objectiu del govern català per portar a terme el 
projecte Banda Ampla Rural (BAR). És un projecte adjudicat a l empresa Iberbanda S.A. pel 
Departament d Universitats, Recerca i Societat de la Informació, a través del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

El projecte BAR desplegarà una xarxa de comunicacions electròniques, mitjançant la tecnologia sense 
fils WiMAX, que permetrà l accés als serveis de banda ampla, com Internet d alta velocitat i la telefonia 
IP (telèfon a través d ordinador). 

Entre les entitats de població beneficiades hi ha totes les que tinguin més de 100 habitants i s estima que 
la tecnologia WiMAX cobrirà també molts dels disseminats situats a gran distància de la central 
telefònica i que, per tant, no tenen possibilitat de gaudir de l ADSL o qualsevol altra tecnologia similar.

El projecte va ser adjudicat al mes de març de 2006 i la finalització del desplegament es preveia per a 
principis del 2007 però comptant que l adjudicació es decidiria al novembre de 2005. Per tant, s ha de 
contemplar un cert retard en els plaços programats però, en definitiva, el projecte Banda Ampla Rural 
s ha d executar a curt termini (abans de març de 2007, segons consulta realitzada a l'empresa 
Iberbanda).

En aquest sentit, els municipis del Baix Ter amb dèficit d accés a la banda ampla -Foixà, Garrigoles, la 
Tallada d Empordà, Serra de Daró, Ultramort, Viladamat i Vilopriu- vetllaran perquè el projecte s executi 
amb no excessiva demora i, en tot cas, per aquesta i qualsevol qüestió s'establirà contacte amb 
l empresa Iberbanda per efectuar les consultes o sol·licituds pertinents.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució >1 any

Fonts de finançament DURSI

Cost inversió ( ) 10 milions (17 comarques del projecte BAR)

Estat d'execució Acció avançada

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Impuls de nous mecanismes d'organització i gestió coordinada

Programa 1.2. Impuls de nous mecanismes de comunicació i participació 
ciutadana

1.2.1. GARANTIR L'ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor Empresa Iberbanda S.A.

Altres organismes implicats
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Objectiu

Assegurar uns mitjans d informació i comunicació local de qualitat, amb continguts amplis, actualitzats, 
útils, estimulants i participatius

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L Ajuntament ha de garantir uns mitjans d informació i comunicació que, tant en suport paper (revista 
local) com en suport virtual (web del municipi), disposin d espais d interès per a la població a l hora 
d informar-se, però també comunicar-se i implicar-se en la confecció dels continguts dels mitjans de què 
disposa.

La revista local continua essent el mitjà més accessible, efectiu i esperat per part del conjunt de la 
població dels municipis en general. Aquesta gran receptivitat ha de ser corresposta disposant d aquest 
mitjà amb el màxim desplegament de continguts adreçats a la població local.

D altra banda, l Ajuntament ha de promoure una web del municipi que sigui un portal actiu d informació, 
comunicació i participació tant per les persones que hi viuen com per aquelles que, per raons laborals o 
de lleure, podrien interessar-se pel municipi.

Per l acompliment d aquestes premisses, l Ajuntament impulsarà les següents actuacions:

a) Revisió i ampliació dels mitjans de comunicació i dels seus continguts, segons els dèficits i 
oportunitats detectades.

b) Promoure la col·laboració de la població i de les activitats econòmiques del municipi en la millora dels 
mitjans de comunicació.

c) Fer un esforç especial per al desenvolupament de continguts de la web de l Ajuntament segons 
demanda potencial.

En aquesta línia, el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l abast, entre altres, el mòdul de 
tramitació municipal e-TRAM, un servei de tràmits per internet personalitzat per a cada ajuntament 
(www.aocat.net).

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Impuls de nous mecanismes d'organització i gestió coordinada

Programa 1.2. Impuls de nous mecanismes de comunicació i participació 
ciutadana

1.2.2. FACILITAR CANALS D INFORMACIÓ I FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats Agents socials i econòmics

Fonts de finançament AJ, Consorci Administració Oberta de Catalunya

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic
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Objectiu

Assegurar l accés de l Agenda 21 a la població del municipi i establir els mecanismes de seguiment en 
l execució del Pla d Acció Local

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

A través dels mitjans de comunicació locals més directes i efectius, s informarà als ciutadans  del 
municipi de com poden obtenir tots els documents públics elaborats en el marc de l Agenda 21 del Baix 
Ter, i en especial la Memòria descriptiva, la Diagnosi i el Pla d acció local.

Per aquesta finalitat, l Ajuntament assegurarà un accés digital a través de la seva pàgina web i, així 
mateix, tindrà còpia en format paper de tots els documents de l Agenda 21 a disposició de la lliure 
consulta.

Respecte el seguiment de les accions disposades en el Pla d acció local, l Ajuntament assignarà a un/a 
responsable que vetllarà per la implantació de les accions en el municipi i, paral·lelament, formarà part 
d una comissió de seguiment creada pel futur ens supramunicipal del Baix Ter per aquelles actuacions 
compartides.

El balanç que periòdicament efectuï aquesta comissió de seguiment serà tramesa als mitjans de 
comunicació, a fi d assegurar-ne el coneixement entre la població del territori del Baix Ter.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, EBT

Altres organismes implicats

Fonts de finançament AJ, EBT

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Impuls de nous mecanismes d'organització i gestió coordinada

Programa 1.2. Impuls de nous mecanismes de comunicació i participació 
ciutadana

1.2.3. DIVULGAR I FER EL SEGUIMENT DE L AGENDA 21 DEL BAIX 
TER

Acció

Accions relacionades 1.2.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Contemplar i adaptar el planejament municipal segons estratègies descrites en el Pla Director Territorial 
de l'Empordà

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El Pla Director Territorial de l'Empordà, aprovat definitivament el dia 3/10/2006, té com a objectiu 
ordenar el creixement i afavorir el desenvolupament de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà.

El Pla es centra en tres sistemes bàsics de l'estructura i la funcionalitat del territori: a) assentaments 
urbans, b) espais oberts i c) infraestructures de mobilitat.

Pel que fa als assentaments urbans, el pla té un elevat nivell d'incidència sobre el model de creixement i 
orienta el paper que ha de tenir cada nucli urbà dins l'estratègia territorial global. En referència al sistema 
d'espais oberts, el pla diferencia, segons el seu valor i funcionalitat territorial, les diferents classes de sòl 
que han de quedar al marge dels processos d'urbanització. Finalment, i pel que fa al sistema 
d'infraestructures de mobilitat, el pla preveu les infraestructures necessàries per a l'accessibilitat exterior 
i la connectivitat interior.

El Pla defineix unes Normes d'Ordenació Territorial que contenen normes d'aplicació directa, directrius a 
desenvolupar per altres instruments urbanístics i recomanacions. Aquestes normes són les que s'han 
d'integrar en el planejament urbanístic de cadascun dels municipis de l'àmbit d'estudi.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, EBT i DPTOiP

Altres organismes implicats

Fonts de finançament AJ, DPTOiP

Cost inversió ( ) Inclòs en el cost del planejament municipal

Estat d'execució Acció no iniciada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.1. Desenvolupament d'un model territorial racional i eficient en l'ús 
del sòl

2.1.1. INTEGRAR DE MANERA COORDINADA LES ESTRATÈGIES 
ESTABLERTES EN EL PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L'EMPORDÀ 
EN EL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Optimitzar l'ús del vehicle privat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Actualment la majoria dels desplaçaments que es realitzen a fora del municipi s'efectuen en vehicle 
privat i a més sense compartir. Aquest model de mobilitat resulta el menys eficient energèticament i més 
tenint en compte l'ús que se'n fa. 

Per aquest motiu, aquesta actuació vol promocionar l ús del vehicle compartit en els diferents àmbits 
(principalment en l'àmbit laboral i per estudis).  Es realitzaran les diferents actuacions: 

1)  Linkar i promocionar les diferents eines que fomenten el compartir cotxe (des de les pàgines web 
www.compartir.es, www.compartircotxe.org/, la web de l'oficina verda de la Universitat de Girona,...).

2) Disposar d'un espai (per exemple a la pàgina web municipal), per tal de posar-hi les ofertes o 
demandes de mobilitat de les persones de l àmbit del Baix Ter.

3) Promoure estudis específics de millorar de la mobilitat en aquelles empreses amb un major nombre 
de treballadors (en l àmbit del Baix Ter hi ha 3 empreses amb més de 75 treballadors: Costa Brava 
Fructicultors, SL - Ullà  i ENTPLATER - Torroella de Montgri) i als ajuntaments i els consells comarcals 
(de l'Alt i el Baix Empordà).

Si bé és cert que aquesta actuació està oberta a tots els municipis cal potenciar-la principalment a 
Torroella de Montgrí, Pals i Verges.

Grau de prioritat Baixa

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Es pot inciar el servei en 3-6 mesos

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ, Sector privat (empreses) i UdG

Fonts de finançament EBT i AJ

Cost inversió ( ) Cost tècnic i organitzatiu

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.2. Millora de la mobilitat i l'accessibilitat

2.2.1. PROMOURE EL "COMPARTIR COTXE"Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

9Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
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Objectiu

Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Construir una xarxa de carrils bicicleta basada en: 

1) El manteniment de l actual xarxa de cicloturisme. En l àmbit del Baix Ter aquesta xarxa té una 
longitud total de 159 km.

2) La creació i senyalització de nous circuïts amb interès patrimonial i natural. En aquest sentit, les 
propostes més interessants poden ser les següents: 
               - crear un circuït per a bicicletes que ressegueixi el rec del Molí.
               - crear un circuït per bicicletes i vianants que ressegueixi el riu Ter.

3) La creació de carrils bicicletes al costat de les carreteres. En aquest sentit la Diputació de Girona  ja 
compta amb un projecte que preveu la construcció de carrils bici paral·lels a les carreteres de la seva 
titularitat. 

4) Crear carrils bici que permetin la connexió dels sectors més urbanitzats del Baix Ter. En aquest sentit 
resulta prioritari les següents connexions:              

- entre Torroella i l Estartit
             - entre Pals i les platges de Pals.
             - entre Ullà i Torroella de Montgrí
             - entre Serra de Daró, Gualta i Torroella de Montgrí
             - entre Colomers, Sant Jordi Desvalls i Flaçà, i entre Foixà i Flaçà. 

5) Avaluar en detall la major estratègia per relligar l actual xarxa de cicloturisme am la xarxa de senders 
de llarg recorregut (GR1 i GR92).

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució

Fonts de finançament DPTOiP, AJ, CCAE, CCAE i DdG

Cost inversió ( ) 18.000 /km (de nova construcció)

Estat d'execució Acció iniciada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.2. Millora de la mobilitat i l'accessibilitat

2.2.2. ELABORAR UN PLA SUPRAMUNICIPAL DE CARRILS BICICLETA 
I XARXA PER A VIANANTS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

10Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
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Entitat responsable-promotor AJ, EBT, CCAE i CCBE

Altres organismes implicats DPTOiP, CCAE i CCBE, AJ,
Consorci Alba-Ter i, DdG

11Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
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Objectiu

Millorar la qualitat dels espais urbans i de les zones verdes i crear una zona de transició adequada entre 
els espais urbans i els no urbanitzables

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Cal fomentar la rehabilitació, millora, reestructuració i/o renovació dels espais urbans com a estratègia 
per tal d'aprofitar al màxim el teixit urbà existent. A més a més, amb els plans de millora destinats a 
afinar els espais lliures i/o àrees d'ús públic, cal introduir adequadament objectius de sostenibilitat en el 
disseny del nucli urbà, de manera que es fomenti un estalvi en la utilització de l'aigua i l'energia, 
s'incentivi la mobilitat sostenible, es recuperin els valors naturals, etc. Finalment, cal vetllar per una bona 
qualitat del mobiliari urbà, estat de les voreres, estat del ferm, etc.

Pel que fa als espais verds, es proposen un seguit de  mesures ambientals a considerar en la jardineria 
del municipi:

- Elecció d'espècies autòctones i espècies apropiades al clima mediterrani.
- Control de qualitat del material verd subministrat per assegurar que se serveix en condicions òptimes 
(aplicació de les Normes 07A de qualitat en el subministrament de material verd).
- Establir un programa d'esporga selectiva, reduïnt al màxim la poda dels arbres i  evitant l'elecció 
d'espècies que requereixen una esporga excessiva.
- Programa de defensa fitosanitari aplicant criteris selectius.
- Programa de reg basat en criteris d'eficiència, regulant els horaris de reg a les hores de menys sol.
- Recollida selectiva i valorització de les restes vegetals.
- Aprovar la valoració econòmica de l'arbrat viari existent a partir de l'anomenada Norma Granada*
- Aplicació de 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.

* La Norma Granada és un sistema de taxació econòmica de l'arbrat en funció de les seves 
característiques i valor intrínsec (edat, espècie, ubicació,...) i pot ser d'utilitat per l'Ajuntament a l'hora de 
fer valoracions (expropiació o afectació d arbres, estimació de repercussions de catàstrofes, danys a 
béns municipals, assegurances, consideracions d impacte ambiental,...)

La normativa urbanística ha de preveure espais adequats per a l'emplaçament d'usos específicament 
periurbans i regular estrictament la resta, mantenint els elements estructuradors i de connectivitat, tant 
amb l'entorn rural com urbà, mitjançant la qualificació com a sistemes, la previsió de plans especials de 
protecció i millora, etc.

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.1. Desenvolupament d'un model territorial racional i eficient en l'ús 
del sòl

2.2.2. ORDENAR I MILLORAR ACURADAMENT LA QUALITAT DE 
L'ESPAI URBÀ, ELS ESPAIS VERDS I LES VORES DELS TEIXITS 
URBANS I ELS ESPAIS PERIURBANS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Totes aquestes propostes han de quedar incloses en els projectes d'execució de plans parcials, plans 
especials, plans de millora urbana i/o altres plans sectorials.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Molt variable segons municipis

Entitat responsable-promotor Ajuntament

Altres organismes implicats DPTOiP, CCAE,  CCBE i DdG

Fonts de finançament AJ

Cost inversió ( ) Inclòs en el cost del planejament municipal

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Incloure en la documentació del POUM catàlegs de béns protegits o preveure'n la formulació posterior, 
per tal d'aconseguir la plena efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els catàlegs de béns protegits (art. 69 del DL 1/2005) són documents complementaris dels plans que 
permeten adaptar les mesures generals de protecció a les condicions específiques de cada un dels béns 
que inclouen. Poden precisar quin tipus d'intervencions hi són permeses o programades, i en quines 
condicions, els tipus d'usos admissibles o regular entorns de protecció. En espais oberts (jardins, espais 
naturals, jaciments arqueològics, etc.) poden fixar mesures anàlogues per a l'ordenació i protecció.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DPTiOP

Fonts de finançament DPTOiP,  AJ (en la revisió del POUM es pot incloure l'aprovació d'aquests catàlegs)

Cost inversió ( ) 20-25.000 

Estat d'execució Acció avançada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.1. Desenvolupament d'un model territorial racional i eficient en l'ús 
del sòl

2.2.3. ELABORAR I APROVAR ELS CATÀLEGS DE PATRIMONI/BÉNS 
PROTEGITS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Potenciar el transport col·lectiu de viatgers

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Aquesta actuació proposa incrementar i millorar l actual oferta de transport col·lectiu en l àmbit del Baix 
Ter i també globalment als Empordans. En concret es proposa constituir una xarxa de transport col·lectiu 
enfocada principalment als següents fronts: 

1) Millorar la connexió entre els principals focus de mobilitat del Baix Ter i del seu entorn. En aquest 
sentit es proposa un increment de la freqüència en les següents interrelacions: 
          
     -Torroella de Montgrí - Girona: 12-14 expedicions/dia. Aquesta línia ha de passar pels  municipis de 
Torroella de Montgrí,  Ullà, Verges, Jafre i Colomers. En aquesta línia caldria estudiar la possibilitat de 
preveure una derivació d aquesta línia per tal de donar cobertura als municipis de Gualta, Serra de Daró, 
Parlavà, Rupià i Foixà. 

     - Torroella de Montgrí - Palamós: 10-12 expedicions/dia. Aquesta línia ha de passar pels municipis de 
Torroella de Montgrí i Pals.      

-Torroella de Montgrí - l Escala: 10-12 expedicions/dia. Aquesta línia ha de passar pels municipis de 
Bellcaire d Empordà, Ullà i Torroella de Montgrí. 
     
     - Torroella de Montgrí - Flaçà: 10-12expedicions/dia. Aquesta línia ha de passar pels municipis de 
Torroella de Montgrí, Ullà, Verges, Parlavà, Rupià i Foixà. No obstant això també es proposa estudiar la 
possibilitat que algunes expedicions puguin fer el recorregut Torroella de Montgrí - Ullà - Verges - Jafre - 
Colomers - Estació de Flaçà.      

- Torroella de Montgrí - La Bisbal d Empordà: 8-10 expedicions/dia. En aquesta línia cal avaluar quin 
és el recorregut més idoni. Una opció seria que fés la circumval·lació Torroella - Ullà - Verges - Parlavà - 
Corçà - La Bisbal d Empordà - Vulpellac - Torrent - Pals.      

- Figueres - la Bisbal d Empordà: 6-8 expedicions/dia. Aquesta línia ha de passar pels municipis de 
Viladamat, Albons (cruïlla), la Tallada d Empordà, Verges, Ultramort i Parlavà.

2) Estudiar la viabilitat de compatibilitzar el transport escolar amb el transport regular de viatgers. 
Aquesta actuació es proposa implantar-la a totes les 16 línies de transport escolars existents al territori: 

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.2. Millora de la mobilitat i l'accessibilitat

2.2.3. MILLORAR EL TRANSPORT COL·LECTIU TANT DINS DEL BAIX 
TER, COM PER ACCEDIR ALS PRINCIPALS FOCUS ON AQUEST 
INTERRELACIONA

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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     - La línia del CEIP Francesc Cambó (Verges). Que compta amb dues línies: la que recull els alumnes 
de Foixà, Rupià,  Parlavà, Ultramort, Colomers i Jafre, i la que recull els alumnes de Canet de La 
Tallada, Maranyà, Tor, La Tallada d'Empordà, Garrigoles i Les Olives. 

     - La línia del CEIP Guillem de Montgrí (Torroella de Montgrí), que recull els alumnes de Sant Iscle 
(Serra de Daró), a la carretera Serra-Fonolleras, a Serra de Daró, Llabià, Gualta, Fontanilles, Gualta     

- La línia del CEIP Joan de Margarit (la Bisbal d Empordà), que recull els alumnes de Palau-sator, 
Peratallada, St. Climent de Peralta, Vulpellac i Fonteta.     

- La línia de l IES Montgrí (Torroella de Montgrí), que compta amb diverses línies: 1) que recull els 
alumnes de Colomers, Jafre, Verges, Ultramort i Canet de La Tallada.  2) que recull els alumnes de Les 
Olives, Garrigoles, Verges, La Tallada d'Empordà, Tor i Bellcaire d'Empordà. 3) que recull els alumnes 
d Ullà. 4) recull els alumnes de Foixà, Rupià, Parlavà, Fonolleres, Santt Iscle, Serra de Daró, Llabià, 
Gualta, Fontanilles i Ullà. 5) recull els alumnes de l Estartit.      

- La línia de IES La Bisbal (la Bisbal d Empordà), que recull els alumnes de Palau-sator, Peratallada, 
Canapost, Ullastret, Vulpellac, St. Climent de Peralta i Fonteta.      

- Les línies de l IES Frederic Martí  (Palafrugell), que recull els alumnes de Pals, Torrent, Llofriu i 
Mont-Ras, i una altra línia que recull els alumnes de Pals, Regencós i Esclanyà. 

     - La línia del CEIP Els Terraprims (Camallera), que recull els alumnes de Saus, Vilopriu, Valldevià, 
Sant Mori, Vilaür i Llampaies.      

- Les dues línies de l IES El Pedró (l Escala) que recull els alumnes d Albons, Viladamat, Sant Martí 
d'Empúries, i per altra banda els alumnes de Camallera, Vilopriu i Valldevià.

3) Creació d un servei de transport a la carta per cobrir les necessitats dels diferents municipis que no 
disposen d una oferta de transport col·lectiu acceptable. Aquest servei hauria de garantir i permetre 
l accés de la població als principals serveis bàsics (per exemple l hospital de Palamós), així com a 
d altres punts amb una millor oferta de transport col·lectiu (estació de Flaçà, Torroella de Montgrí, la 
Bisbal d Empordà...). 

4) Estudiar la incorporació d alguns municipis al Consorci del Transport Públic de l àrea de Girona (per 
exemple Colomers, Jafre...). 

En tota aquestes millores cal prioritzar una major coordinació entre els horaris de les diferents línies de 
transport existents al territori i entre els serveis d autobús i l oferta de ferrocarril existent a l estació de 
Flaçà, així com l oferta de transport col·lectiu de la Bisbal d Empordà (principalment amb els horaris de 
la línia de bus que recórre la circumval·lació del Baix Empordà - Gironès). En determinades hores al dia 
aquest servei caldria prioritzar-lo a la població de major edat i a les persones amb dificultats de mobilitat.

Per altra banda, encara existeixen punts de parada que no disposen de marquesina (per exemple a 
Verges). En aquest sentit cal continuar impulsant la instal·lació de marquesines i que totes elles disposin 
de la informació actualitzada sobre horaris i recorreguts.

5) Procurar per una connectivitat òptima en transport públic entre el territori del Baix Ter, des dels 
municipis litorals, i l'aeroport de Girona situat a Vilobí d'Onyar.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Fonts de finançament AJ, CCAE , CCBE, DE, DS, DPTOiP i DdG

Cost inversió ( ) 6.000 /marquesina,

Estat d'execució Acció no iniciada
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Entitat responsable-promotor EBT i AJ

Altres organismes implicats DPTiOP
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Objectiu

Millora de l'estat de les comunicacions viàries

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les infraestructures viàries principals del Baix Ter necessiten d'una millora constant, especialment les 
carreteres que connecten:

Parlavà-Viladamat (C-252 i C-31)
Colomers-Torroella de Montgrí (GI-634)
Rupià-Torroella de Montgrí (GI-642 i GI-643)

A banda de les actuacions d arranjament de les infraestructures principals, cal continuar arranjant les 
carreteres i camins del Baix Ter, que esdevenen clau en la connexió dels nuclis de menors dimensions. 
En aquest sentit cal definir exactament els usos que ha de tenir aquests camins i les característiques 
d aquests arranjaments en funció dels usos permesos. Per aquest motiu resulta interessant accelerar la 
finalització i aprovació del Pla de Camins Comarcal del Baix Empordà, que està realitzant el Consell 
Comarcal del Baix Empordà (vegeu l'acció d'inventariar i aprovar una xarxa de camins rurals, del 
programa 2.1). 

Pendents d aquest document es recomana que totes les actuacions d arranjament s utilitzi els materials 
més mimètics de la zona (saluó, grava, tot-ú...) i s evitin arranjaments amb incompatibilitats d usos (per 
exemple un vial que ha de ser utilitzat per ciclistes pot resultar inoportú arranjar-lo amb graves). 

Alguns dels recorreguts que cal arranjar són els següents: 

Garrigoles-Verges
Garrigoles-Albons
Palau-sator- Casavells 
Gualta- Palau-sator
St Julià de Boada-Torrent-Pals 
Llabià -Gualta
La Tallada d E.-Bellcaire d E.
Jafre-Garrigoles
Carretera de les Pedreres (Colomers)
Serra de Daró - Llabià
Fonolleres - Parlavà 
Camallera - Vilopriu

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.2. Millora de la mobilitat i l'accessibilitat

2.2.4. CONTINUAR ARRANJANT LA XARXA VIÀRIA LOCAL DE 
COMUNICACIÓ ENTRE ELS NUCLIS URBANS I RURALS DE PETITES 
DIMENSIONS.

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Aquesta actuació ha de tenir 
continuïtat en el temps

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats EBT,PUOSC i DdG

Fonts de finançament PUOSC, i DdG

Cost inversió ( ) 10-15 / metre lineal

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Conservar i mantenir la xarxa viària rural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La xarxa viària rural d'un municipi és important pel seu valor ecològic i/o cultural, ja que funcionen com a 
línies de connectivitat així com espais amb caràcter socioeconòmic i de lleure. 

Primer de tot cal localitzar el nombre i tipus de camins del municipi (camins públics, ramaders, rals, 
etc.), de manera que es puguin inventariar, classificar i senyalitzar. Alhora, cal establir una normativa 
d'usos dels camins, per tal de garantir la conservació i el manteniment dels mateixos, mitjançant una 
ordenança municipal.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats CCAE i CCBE

Fonts de finançament AJ, CCAE i CCBE

Cost inversió ( ) 25.000 

Estat d'execució Acció iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.1. Desenvolupament d'un model territorial racional i eficient en l'ús 
del sòl

2.2.4. INVENTARIAR I APROVAR UNA XARXA DE CAMINS RURALS I 
APROVAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL DE TIPUS D'ÚS I DEFENSA 
DELS CAMINS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Millora de l'accessibilitat a l'espai públic i als equipaments municipals

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les darreres actuacions urbanístiques i els equipaments construïts en els municipis del Baix Ter ja s'han 
realitzat tenint en compte criteris d'accessibilitat. Aquesta actuació proposa continuar estenent aquest 
criteri tant en les obres de nova construcció com en les remodelacions dels espais o equipaments 
existents. Aquestes actuacions s'han de realitzar tenint en compte les especificacions que estableix la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

A banda, d'aquest fet resulta recomanable elaborar i aprovar un pla d'accessibilitat i de supressió de les 
barreres arquitectòniques que planifiqui i prioritzi les actuacions a realitzar en els propers anys dins del 
municipi. Aquest pla hauria d'executar completament en un horitzó d'uns 8-10 anys.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat i llarg en el temps

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats EBT

Fonts de finançament AJ, PUOSC, D BiF

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció en curs

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori

Programa 2.2. Millora de la mobilitat i l'accessibilitat

2.2.5. ELABORAR UN PLA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Gestionar els espais amb més valor natural dels municipis del Baix Ter per tal de garantir que el seu 
estat de conservació es mantingui en una situació favorable.

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Des de l'Ajuntament cal que es vetlli per a la redacció dels plans de gestió dels espais naturals protegits 
del Baix Ter. 

Cal tenir en compte que els espais que tenen una figura de protecció seran gestionats a través del seu 
òrgan de gestió i el pla de gestió que aquest aprovi. El més important és el del futur Parc Natural de 
Medes - Montgrí, que gestionarà els 3 espais del PEIN dels Aiguamolls del Baix Empordà, el Massís del 
Montgrí i les Illes Medes, l'Estany de Bellcaire, les dunes i els arrossars de Pals, els Estanys de Pals i 
Boada, l'àmbit marí de les Illes Medes i el front litoral del Baix Ter.

Paral·lelament s'ha de vetllar per a la redacció dels plans de gestió del Sistema fluvial, espais que 
formen part de la Xarxa Natura 2000 (fiu Ter, Daró i xarxa de recs) i el de la Serra de Valldavià (espai 
del PEIN).

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg (6 a 10 anys) Període d'execució 1 any (redacció). Aplicació continuada

Entitat responsable-promotor EBT , AJ, DMAiH per als espais d'especial protecció

Altres organismes implicats Propietaris de les finques dins dels espais,
ACA i futur òrgan de gestió del Parc Natural Medes-Montgrí

Fonts de finançament DdG, Fundació Territori i Paisatge i DMAiH

Cost inversió ( ) Redacció dels plans 18.000  cada Pla de Gestió

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.1. Millora de la connectivitat ecològica i preservació del paisatge del 
Baix Ter

3.1.1. REDACTAR I APLICAR PLANS DE GESTIÓ DELS ESPAIS 
NATURALS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Regular les activitats d'extracció d'àrids al riu Ter i altres extractives per tal de garantir la continuitat 
ecològica en els sistemes naturals i minimitzar el seu impacte.

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Al llarg del curs del Ter hi ha instal·lades un gran nombre d'activitats extractives en actiu o bé en procés 
de restauració. A més, en les zones del Montgrí, també es troben extraccions a cel obert. 

L'explotació d'àrids en les lleres fluvials incideix de manera directa sobre el territori ocasionant un fort 
impacte ambiental, però sobretot afectant a la dinàmica dels ecosistemes fluvials i a la quantitat i 
qualitat dels recursos hídrics. Per aquest motiu es considera necessari l'establiment de criteris que limitin 
i regulin la presència d'activitats així com la definició d'àrees d'exclusió, de protecció i cotes d'extracció 
màxima. El punt de partida en aquest cas podran ser els criteris que es fixin des del Pla Especial de 
Regulació del Sòl No Urbanitzable (PERUSNU).

De manera general, els principals criteris a aplicar en les extraccions d'àrids en el Ter són:
a) Queda prohibit realitzar extracció d àrids en la zona de policia d aigües.
b) En l àmbit de la llera del riu Ter l activitat restarà condicionada a l autorització de l Agència Catalana 
de l Aigua.
c) Queda prohibit realitzar extracció d àrids en superfícies d aigua lliure. 
d) Exclusió de les àrees en que s han delimitat perímetres de protecció de captacions municipals. 
e) La zona d extracció d àrids ha de ser continua i no es poden deixar parcel·les dins de la zona sense 
extreure.
f) Sense contradir les regulacions que estableixi la normativa sectorial vigent, la profunditat d extracció 
màxima no podrà excedir en cap cas el nivell freàtic.

Caldrà la revisió i concreció d'aquests criteris per a cada municipi.

Per altra banda la pedrera d'Ullà  ha esdevingut problemàtica i conflictiva, amb contenciosos pendents 
amb l'administració. Es proposa que des de l'Ajuntament es pressioni a les administracions competents 
per a la seva implicació en el problema i aconseguir que la pedrera es legalitzi o bé que la seva activitat 
tanqui.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 1 any

Estat d'execució Acció no iniciada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.1. Millora de la connectivitat ecològica i preservació del paisatge del 
Baix Ter

3.1.2. REDACTAR UN PLA ESPECIAL SUPRAMUNICIPAL 
D'ACTIVITATS EXTRACTIVES

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Albons,Colomers, Jafre, Gualta, Pals, Vilopriu Viladamat, 
Ullà i Torroella de Montgrí

Altres
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Entitat responsable-promotor AJ i EBT

Altres organismes implicats ACA i DTiI

Fonts de finançament DdG, DTiI i ACA

Cost inversió ( ) 20.000 

24Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
Agenda 21 Local Baix Ter



Objectiu

Aconseguir la minimització de les espècies invasives i la restauració de la vegetació de ribera en el Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L'Ajuntament, amb la col·laboració i les directrius de l'ACA, promourà la intervenció i la restauració de la 
vegetació de ribera del Ter. 

Les principals actuacions a desenvolupar són:
- Potenciació i millora del bosc de ribera. Es recomana la plantació de verns (Alnus glutinosa), freixes 
(Fraxinus angustifolia), arbres blancs (Populus alba), pollancres (Populus nigra), salzes (Salix alba) i 
sargues (Salix eleagnos).
- Eliminació selectiva de canyars i vegetació al·lòctona.
- Eliminació selectiva de motes i rebliments artificials. 

L'ajuntament, d'acord amb aquests objectius i criteris, destinarà recursos propis i cercarà altres recursos 
per poder realitzar aquestes actuacions de millora del bosc de ribera, i fomentar les actuacions 
d'iniciativa privada de transformació de les plantacions de planifolis (plàtans, pollancres, etc.) més 
pròximes als cursos fluvials amb boscos de ribera.

Igualment cal que s'estableixin mesures de control sobre l'alliberament d'espècies animals exòtiques o 
domèstiques.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg (6 a 10 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor ACA i AJ

Altres organismes implicats DdG, EBT, CCBE i CCAE

Fonts de finançament DMAiH i ACA

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació i millora del medi natural i rural i gestió dels riscos 
ambientals

Programa 3.1. Millora de la connectivitat ecològica i preservació del paisatge del 
Baix Ter

3.1.3. CONTROLAR LES ESPÈCIES EXÒTIQUES O INVASIVES I 
RESTAURACIÓ DE LA VEGETACIÓ DE RIBERA DEL TER

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Idenfiticar els punts d'abocaments dins el municipi i realitzar neteges periòdiques per a mantenir-los 
sense residus.

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Realitzar les tasques d'identificació, inventariar i monitoritzar els punts d'abocaments incontrolats del 
municipi per tal de realitzar la neteja dels que es troben en el Baix Ter. Es tracta d'impulsar :
-  un programa de neteja de tots els abocaments localitzats 
-  la restauració de les zones degradades dels abocaments amb la vegetació autòctona de la zona, 
prenent especial rellevància la restauració de la llera del Ter.
- evitar la proliferació de nous abocaments mitjançant controls regulars a les zones més conflictives.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT i AJ

Altres organismes implicats CCBE i CCAE

Fonts de finançament DMAiH

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.1. Millora de la connectivitat ecològica i preservació del paisatge del 
Baix Ter

3.1.4. INVENTARIAR I NETEJAR ELS ABOCAMENTS INCONTROLATSAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Aconseguir implicar la propietat en la conservació de la biodiversitat de les seves finques i la seva 
connectivitat.

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Pel que fa a la protecció, una eina molt útil i a considerar per  l'Ajuntament és la custòdia del territori. La 
custòdia és un conjunt d estratègies i tècniques que intenten generar la responsabilitat de propietaris i 
usuaris del territori en la conservació dels seus valors naturals, culturals i paisatgístics i en l ús 
responsable dels seus recursos.

A Catalunya hi ha la Xarxa de Custòdia del Territori, la qual ha desenvolupat diversos treballs i 
metodologies d'implantació d'acords entre propietaris de finques per realitzar una gestió orientada a la 
conservació dels seus valors i recursos.

Atés que en el Baix Ter hi ha espais de gran valor natural i paisatgístic i que acaba de sortir la publicació 
"Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis. Guia pràctica per a ajuntaments i entitals locals" 
es proposa: 

- que l'Ajuntament potenciï, en la mesura possible, acords de custòdia entre propietaris de terrenys, 
convertint-se per tant en veritables entitats de custòdia,
- o que actuï d'intermediari entre associacions locals i propietaris de terrenys per tal de portar a terme 
acords,
- o que només promogui, mitjançant la difusió, l'ús de la custòdia del territori.

Tanmateix també, dins d'aquesta acció cal preveure la possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi a la 
Xarxa de Custòdia del Territori i impulsi una comissió de Cústodia local.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg (6 a 10 anys) Període d'execució continuat

Fonts de finançament Contactar amb Xarxa de custòdia del Territor per avaluar-los i Fundació Territori i 
Paisatge
Diputació de Girona

Cost inversió ( ) Contractació d'un tècnic

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.1. Millora de la connectivitat ecològica i preservació del paisatge del 
Baix Ter

3.1.5. POTENCIAR ACTUACIONS DE CUSTÒDIA EN ELS ESPAIS 
D INTERÈS NATURAL O AGRÍCOLES

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor AJ  i EBT

Altres organismes implicats DdG i Propietaris de le finques
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Objectiu

Protegir aquells elements més interessants del patrimoni natural, cultural i històrico-artístic

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El paisatge rural del municipi està format per una alternança de conreus, erms, masos, explotacions 
ramaderes, marges arbats i masses forestals que en conjunt formen un paisatge de gran interès i alhora 
aporten un alt grau de biodiversitat del territori. Així mateix en tot el Baix Ter es troben gran quantitat 
d'elements del patrimoni cultural que són d'elevat interès per a la conservació del seu paisatge.

Seguint les directrius de  la  Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació
del paisatge, l'Ajuntament elaborarà una Carta del Paisatge, que es pot incorporar en el procés de revisió 
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o es pot realitzar posteriorment, tot tenint en compte 
el catàleg de béns a protegir que s'ha de realitzar en el procés de POUM (Article 59 de la Llei 2/2002). 
Aquest serà un document que inventariarà els valors paisatgístics del municipi i definirà les mesures de 
protecció, gestió  i ordenació d'aquests espais o elements.

L'Observatori del Paisatge té previst realitzar la Carta del Paisatge de les Comarques Gironines en un 
termini del 2007-2008 i es proposa que els Ajuntaments hi participin activament.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor DPTOiP, Observatori del paisatge i EBT

Altres organismes implicats AJ

Fonts de finançament DPTOP, Observatori del Paisatge i DMAiH

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació i millora del medi natural i rural i gestió dels riscos 
ambientals

Programa 3.1. Millora de la connectivitat ecològica i preservació del paisatge del 
Baix Ter

3.1.6. PARTICIPAR EN L'ELABORACIÓ DE LA CARTA DEL PAISATGE 
DE LES COMARQUES GIRONINES

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Protecció dels espais agraris a través del planejament i millora de la seva gestió

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

A continuació s'exposen els principals espais agrícoles amb més valor en els que cal que s'hi garanteixi 
una figura de protecció comú a tot el territori. 
- Ribes del riu Ter i del Daró. Zona actualment de regadiu de fruiters, plantacions de pollancredes, inclou 
els arrossars de Pals. Les ribes del Daró són unes de les zones amb més alt rendiment agrícola de 
l Empordà.
- Zona de Albons (Plans de Tor), Bellcaire (Estany) i la Tallada d Empordà al voltant del rec del Molí.
- Espai agrícola entre les zones de Verges i la Bisbal. 
- Serra de Valldavià correspon a una zona de matriu agroforestal amb sòls calcaris profunds que retenen 
la humitat.

Els principals criteris per a la millora de la gestió dels espais agraris són, entre altres, els següents:
- Inventariar les activitats agraries del Baix Ter amb l'objectiu del seu control i legalització
- Establiment de criteris comuns d'integració ambiental i paisatgística de les activitats 
- Legalització de les activitats ramaderes segons la Llei Intervenció ambiental
- Diversificar els cultius i trobar nous cultius més rendibles 
- Conservació de la biodiversitat dels marges, evitant les reparcelacions
- Incentivar el Contracte Global d'Explotació quan es faci extensiu a tot Catalunya
- Regulació de les aplicacions d'adobs als camps.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg (6 a 10 anys) Període d'execució Estudi de criteris (1 any), 
posterioment continuat

Entitat responsable-promotor EBT i DARP

Altres organismes implicats DMAiH, AJ

Fonts de finançament DARP, DMAiH

Cost inversió ( ) Estudi tècnic 18,000 

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.2. Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió

3.2.1. MILLORAR LA GESTIÓ DELS ESPAIS AGRARIS DEL BAIX TERAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Aconseguir una pràctica més sostenible de les activitats agrícoles a través de les bones pràctiques per a 
la conservació

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En la zona del Baix Ter, com a zona amb aqüífers vulnerables a la contaminació, ha de complir el Codi 
de Bones Pràctiques Agràries redactat pel DARP. Des de l'ajuntament s'ha de vetllar per al compliment 
d'aquestes i per a aconseguir la difusió d'aquets bones pràctiques a través de xerrades, jornades, edició 
de tríptics o llibrets informatius. 

Igualment, i de forma relacionada amb la línia 5 de promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic, 
cal impulsar incentius econòmics per a la producció agrària realitzada amb pràctiques agrícoles 
respectuoses amb el medi, una marca regional de qualitat.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg (6 a 10 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor Cooperatives de productors agrícoles, DARP

Altres organismes implicats EBT i AJ

Fonts de finançament DARP i DMAiH

Cost inversió ( ) Contractació d'un tècnic

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.2. Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió

3.2.2. IMPULSAR PRÀCTIQUES AGRÍCOLES RESPECTUOSES AMB 
L ENTORN

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Inventariar els recs amb l'objectiu de la seva protecció a través del planejament i identificar els principals 
espais en els que cal actuar per millorar la seva estructura i funcionalitat ecològica.

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Aconseguir la localització i seguiment ecològic de tota la xarxa de recs, el seu estat de conservació i els 
valors naturals que aquests integren. Amb aquest treball s'aconseguirà una base de dades útil per a la 
seva protecció. 

Un cop això estigui realitzat es proposa la realització de projecte de gestió per a la protecció, 
conservació i  millora dels ecosistemes naturals que hi són associats (relació amb l'acció de redacció i 
aplicació de Plans de gestió als espais naturals). 

Les mesures de gestió possibles són:
- Millores de la xarxa de recs per aconseguir un reg més eficient i l'estalvi d'aigua. 
- Racionalitzar la circulació d'aigua pels recs a través del control dels cabals i la qualitat de l'aigua.
- Eliminació de vegetació al·lòctona.
- Millora de la vegetació de ribera. 
- Protecció del patrimoni cultural dels recs i molins.
- Mantenir la funcionalitat de drenatge dels recs.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Inventari i projecte de millora (1,5 
anys), posteriorment tasca continada

Entitat responsable-promotor DARP i EBT

Altres organismes implicats AJ i DMAiH

Fonts de finançament DARP i DMAiH

Cost inversió ( ) 18,000  (projecte tècnic)

Estat d'execució Acció iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.2. Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió

3.2.3. INVENTARIAR, PROTEGIR I MILLORAR LA XARXA DE RECS 
AGRÍCOLES

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Aconseguir valorar la visitació dels principals espais naturals del Baix Ter per tal de poder aplicar 
mesures de gestió i ordenació

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Realització d'un estudi de l'ús públic i social dels espais naturals del Baix Ter (aiguamolls del Baix Ter, 
Montgrí, Arrossars de Pals, Riu Ter) a través de recomptes quantitatius i qualitatius per tal d'aconseguir 
determinar quin tipus de freqüentació reben els principals. 

L'objectiu és saber el tipus de visitant, la quantitat, els impactes que aquests produeixen,... per arribar a 
ordenar els accessos i aconseguir oferir les infraestructures necessàries destinades a minimitzar 
l'impacte que la visitació pot provocar sobre els espais naturals. 

Aquest estudi facilitarà coneixement sobre el tipus de turisme rural i de natura que es desenvolupa en la 
zona, així com els impactes que aquest produeix en el medi.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Estudi tècnic (1 any) i s'establirà un 
sistema de mostreig que serà més o 
menys continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ i DMAiH

Fonts de finançament DMAiH, Fundació Territori i Paisatge i Projecte Life per la zona litoral

Cost inversió ( ) 12,000 

Estat d'execució Acció no iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.3. Regulació de l'ús social en el medi natural

3.3.1. ESTUDIAR LA FREQÜENTACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL 
BAIX TER

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Aconseguir una normativa per a la regulació i possible sanció de les activitats dels visitants en el medi 
natural i evitar males pràctiques.

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Incorporar les regulacions del futur Parc Natura dins de les ordenances de cada un dels municipis 
afectats.

Aprovació d'una ordenança municipal d ordenació i regulació de les diverses activitats així com també 
aspectes com l ordenació de l edificació, els accessos i ús públic, diverses instal·lacions, càmpings i 
urbanitzacions.

Es recomana que l'Ajuntament vetlli per l aplicació de la normativa de regulació de l accés motoritzat al 
medi rural, tal i com estableix la Llei 9/1995 de 27 de juliol de regulació de l'accés motoritzat al medi 
natural i llur modificació (Decret 166/1998).

En aquest sentit es recomana que l'Ajuntament reguli, i si és possible ho inclogui dins la normativa 
urbanística,  la circulació motoritzada en el medi natural. 

Aquesta regulació implica bàsicament:
- La regulació de la circulació de motocicletes i vehicles assimilats, per les pistes i els camins forestals 
d'amplada inferior a 2 m.
- La regulació de la circulació d'automòbils i vehicles assimilats, pels vials forestals d'amplada inferior a 
3 m.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Redacció ordenança (1 any) i deprés 
execució continuada

Entitat responsable-promotor AJ i EBT

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament -

Cost inversió ( ) Sense cost afegit

Estat d'execució Acció no iniciada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.3. Regulació de l'ús social en el medi natural

3.3.2. APROVAR UNA ORDENANÇA DE REGULACIÓ DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I L ACCÉS EN EL MEDI NATURAL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Prevenció d'incendis forestals

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Continuar treballant en l'acondiciament dels camins rurals i pistes forestals com a mesura preventiva en 
cas d'incendi forestal amb una certa periodicitat.

Per aquest motiu es proposa continuar amb l'adequació i manteniment de la xarxa de camins que ve 
desenvolupant l'Ajuntament en els darrers anys. Això possibilita que els mitjans d'extinció en cas 
d'incendi puguin accedir fàcilment i per tant actuar amb celeritat.

D'aquesta manera cal:

-fer un inventari dels camins a arranjar en coordinació amb la Regió d'Emergències de Girona,
-sol·licitar la corresponent subvenció, i
-executar les obres planificades.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats CPF, REG

Fonts de finançament DMAiH, DdG

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció en curs

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.4. Prevenció i control dels riscos naturals

3.4.1. MANTENIR UN PROGRAMA DE NETEJA I MANTENIMENT DE 
CAMINS RURALS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Minimització del risc d'avingudes

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Es proposa desenvolupar i potenciar un programa de neteja i acondiciament de les lleres fluvials.

El manteniment de les lleres contribueix en la millora del drenatge de les rieres i, per tant, en la 
minimització del risc d'afecció en cas d'avinguda.

Per aquest motiu serà necessari: 

-elaborar un inventari de les lleres a arranjar i netejar,
-sol·licitar la corresponent subvenció, i
-vetllar/dur a terme les obres d'acondiciament.

Altrament, i davant la manca de recursos de la entitat competent,  es podria estudiar la possibilitat 
d'impulsar un servei de neteja de lleres a partir de la proposta de nous jaciments de treball, a través d'un 
dels seus àmbits de treball dedicat a la protecció del medi ambient. Des del Servei d'Ocupació de 
Catalunya es gestionen els Fons Socials Europeus destinats a impulsar iniciatives d'aquests tipus.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, ACA

Altres organismes implicats

Fonts de finançament ACA, SOC

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció en curs

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.4. Prevenció i control dels riscos naturals

3.4.2. POTENCIAR I MANTENIR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓ DE 
LLERES

Acció

Accions relacionades 5.3.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Prevenció del risc d'incendi

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els objectius principals de les ADF són:
-l'elaboració i execució de programes de vigilància i de prevenció d'incendis, 
-la creació i manteniment d'infraestructures, xarxa de camins i punts d'aigua, i
-la col·laboració en l'extinció d'incendis.

Atenent a la important tasca que es desenvolupa en aquest sentit  i a les estretes relacions entre 
municipis, es proposa coordinar les 4 ADF existents al Baix Ter:

-ADF Terraprims: Vilopriu
-ADF Foixà
-ADF Puig Segalar: la Tallada d'Empordà, Albons i Viladamat
-ADF Torroella de Montgrí: Torroella de Montgrí i Ullà

Cal tenir en compte que des de Vilopriu s'està impulsant la creació d'una ADF supramunicipal amb 
alguns dels seus municipis veïns.

En aquest sentit es considera molt important mantenir una bona coordinació entre les diferents ADF del 
territori per tal d'unir esforços en la lluita contra els incendis. Això permetrà millorar la logística i 
compartir els recursos existents.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor Ajuntament i ADF

Altres organismes implicats REG

Fonts de finançament DMAiH i DdG

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.4. Prevenció i control dels riscos naturals

3.4.3. POTENCIAR I COORDINAR LES ADF EXISTENTS EN EL BAIX 
TER

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Foixà, Vilopriu, Torroella de Montgrí, Ullà, La Tallada, 
Viladamat, Albons

Altres
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Objectiu

Elaborar un pla de protecció civil en matèria de riscos

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En el marc del Decret 210/99  l'Ajuntament ha de redactar el seu Pla d'Emergències Municipals (PEM) 
atenent a la presència de riscos especials. 

Per aquest motiu amb caràcter obligatori s'han de redactar els següents Plans d'Actuació Municipals 
(PAM) que s'inclouran en el PEM:

-Per emergències sísmiques, en tractar-se d'un municipi amb intensitat sísmica superior o igual a VII en 
un període de retorn associat de 500 anys (pla SISMICAT); i

-Per incendis forestals, segons la recent ampliació de municipis amb risc d'incendi en el  pla INFOCAT, i

-Per inundacions en trobar-se inclós en l'Annex I del pla INUNCAT.

Altrament es recomana la redacció del PAM per nevades (NEUCAT).

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 1 any

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats REG, SGG

Fonts de finançament CCBE, CCAE

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals

Programa 3.4. Prevenció i control dels riscos naturals

3.4.4. REDACTAR EL PLA D'EMERGÈNCIES MUNICIPALAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Millora del sistema de sanejament municipal

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En l'actualitat el municipi no disposa d'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR). Aquest fet implica 
que tots els abocaments que es fan a llera pública són d'aigües residuals no tractades. 

Amb la finalitat de millorar el sanejament del municipi i la qualitat dels abocaments, l'Agència Catalana 
de l'Aigua contempla en el seu Programa de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes (PSARU 
2005) la instauració de les següents EDAR's i la construcció de col·lectors per a l'horitzó temporal 2012-
2014:

EDAR i col·lectors Cuells
EDAR i col·lectors els Masos
EDAR i col·lectors la Sala

En aquest sentit l'Ajuntament hauria de vetllar perque la construcció de l'EDAR sigui possible en un futur 
i compleixi els terminis establerts per l'Admnistració competent.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució variable

Entitat responsable-promotor AJ, ACA

Altres organismes implicats

Fonts de finançament ACA

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.1. Ús racional i estalvi d'aigua

4.1.1. VETLLAR PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA DEPURADORAAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Reduir el consum d'aigua

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L'evolució de la nostra societat ha implicat de forma general fins a l'actualitat un augment continuat del 
consum d'aigua de xarxa per càpita. 
El futur desenvolupament urbanístic pot implicar un augment del consum unitari d'aigua potable 
provinent de la xarxa de proveïment.

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/reduir el consum d'aigua. 
Es recomana aprofitar les campanyes institucionals que periòdicament  es duen a terme amb aquest 
mateix objectiu.

Si l'Ajuntament opta per dur a terme una campanya local es proposa que inclogui diferents elements 
informatius: butlletí municipal, xerrades, fulletons,...

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 1 any

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats ACA, CCBE, CCAE

Fonts de finançament CCBE, CCAE, DdG

Cost inversió ( ) 1.800

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.1. Ús racional i estalvi d'aigua

4.1.2. CONSCIENCIAR A LA POBLACIÓ SOBRE LA NECESSITAT D'UN 
ÚS I CONSUM RACIONAL D'AIGUA

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Reduir el consum d'aigua

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La problemàtica creixent relativa a disponibilitat, i també a qualitat, dels recursos hídrics, units a la 
voluntat 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.

Per aquest motiu es considera important disposar d'una ordenança municipal que permeti un estalvi real 
d'aigua en les futures actuacions urbanístiques.

Per tant es planteja la necessitat de redactar una ordenança municipal que estipuli de forma tan acotada 
com sigui possible la forma com s'han de projectar:
-sanitaris i xarxes separatives (seguint els criteris que fixa el decret d'edificació sostenible),
-piscines particulars,
-reg de jardins privats, i
-tipologia d'espècies vegetals més adequades en nous espais enjardinats de caire privat
-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 en el municipi.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 1 any

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats

Fonts de finançament

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

AltresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.1. Ús racional i estalvi d'aigua

4.1.3. APROVAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL PER A 
L'OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM DOMÈSTIC AL MUNICIPI

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Garantir la qualitat sanitària de l'aigua potable i la millora del sistema de sanejament

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En l'actualitat Sant Llorenç de les Arenes no està connectat ni a la xarxa d'abastament ni a la xarxa de 
sanejament municipal.

Per aquest motiu es considera fonamental la connexió del poble en tant que permetrà a l'Ajuntament 
garantir la qualitat sanitària de l'aigua potable que subministra als seus ciutadans i contribuirà a evitar la 
presència i ús de fosses sèptiques que sempre suposen un cert risc hidrogeològic i punts d'abocament 
d'aigües residuals incontrolats.

Amb aquesta finalitat es recomana:

-elaborar el projecte de portada d'aigües
-realitzar el projecte constructiu de la xarxa de sanejament, i
-executar les obres de les respectives connexions.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 3 anys

Entitat responsable-promotor AJ i SOREA

Altres organismes implicats ACA

Fonts de finançament Ajuntament  i ACA

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.1. Ús racional i estalvi d'aigua

4.1.4. CONNECTAR SANT LLORENÇ DE LES ARENES A LA XARXA 
D'ABASTAMENT I SANEJAMENT MUNICIPAL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Millora de la gestió dels recursos hídrics

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Es tracta de que l'Ajuntament promogui la legalització de tots els pous del municipi per tal de vetllar pel 
control de la qualitat de l'aigua i regular el seu ús en tots els àmbits: domèstic, industrial, agrícola i 
ramader.

Per tant es contempla la següent actuació:
-requerir i convocar a tots els propietaris d'aprofitaments de fonts pròpies
-comprovar la situació legal de les seves captacions; i
-orientar als propietaris en la manera com dur a terme la legalització de cadascuna de les captacions.

En el marc de la futura constitució de la Comunitat d'Usuaris del Baix Ter es podrà impulsar aquesta 
iniciativa.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ i particulars

Altres organismes implicats ACA

Fonts de finançament Sector privat

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.1. Ús racional i estalvi d'aigua

4.1.5. PROMOURE LA LEGALITZACIÓ DE LES CAPTACIONS 
PARTICULARS

Acció

Accions relacionades 4.1.8.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

44Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
Agenda 21 Local Baix Ter



Objectiu

Millora de la gestió dels recursos hídrics

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En l'actualitat no tots els aprofitaments d'aigua per abastament municipal disposen de la corresponent 
concessió administrativa, fet que vulnera la legislació vigent i deixa a les captacions no legalitzades 
indefenses respecte la possible construcció de nous pous propers, i respecte a possibles afeccions que 
activitats privades localitzades a prop els puguin infligir.

Per aquest motiu es proposa legalitzar tots els pous municipals que encara no disposen de concessió. En 
aquest sentit serà necessari:

-revisar l'estat de legalització de tots els pous de titularitat municipal.

-decidir quina és la forma més adequada de dur a terme la legalització; i

-elaborar un informe tècnic a l'Agència Catalana de l'Aigua i adjuntar-lo a la sol·licitud de la concessió 
d'aigua.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 1 any

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats ACA

Fonts de finançament AJ

Cost inversió ( ) 500-3.500 (concessió segons volum extracció)

Estat d'execució Acció no iniciada

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.1. Ús racional i estalvi d'aigua

4.1.6. LEGALITZAR LES CAPTACIONS MUNICIPALSAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Reduir el volum d'incontrolats a la xarxa d'abastament municipal

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En els darrers anys de què s'ha disposat d'informació s'observa com el volum d'incontrolats a la xarxa de 
proveïment pública es troba per sobre del 20% (valor habitual per a les xarxes d'aigua potable). 

Aquests incontrolats corresponen al volum d'aigua que realment no es controla i que engloba errors de 
comptadors, fuites, buidats de trams de tuberia per reparacions, ompliment de dipòsits o d'hidrants, 
connexions fraudulentes i les pròpies pèrdues de la xarxa a causa del seu mal estat.

Per aquesta raó es considera molt important anar renovant progressivament la xarxa de distribució de 
l'aigua potable per tal de minimitzar les pèrdues i contribuir d'aquesta manera a una millor gestió de 
l'aigua en el municipi. Per aquest motiu es recomana:

-detectar les deficiències de la xarxa d'abastament
-determinar quines han de ser les actuacions de correcció, i
-aplicar les mesures correctores oportunes.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ i servei d'aigües

Altres organismes implicats

Fonts de finançament AJ

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció en curs

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.1. Ús racional i estalvi d'aigua

4.1.7. CONTINUAR MILLORANT LA XARXA DE PROVEÏMENT PÚBLICAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Millora de la gestió de l'aigua

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Una comunitat d'usuaris és un òrgan de participació en què tots els usuaris (ajuntaments, regants, 
indústries,...) acorden aquelles decisions que afecten a l'aprofitament  dels recursos hídrics de la conca a 
fi de gestionar i controlar la seva explotació de manera eficient. 

Per aquest motiu, la participació dels ajuntaments es considera molt important ja que des d'aquest òrgan 
es podrà potenciar la legalització de les captacions particulars del municipi, fet que permetrà ajudar a 
mantenir el control de la qualitat de l'aigua i regular la seva explotació i l'ús de l'aigua.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats CR, ACA, sector privat

Fonts de finançament ACA

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.1. Ús racional i estalvi d'aigua

4.1.8. PARTICIPAR EN LA FUTURA COMUNITAT D'USUARIS DEL BAIX 
TER

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Minimitzar l'impacte visual dels contenidors de recollida de residus

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En aquells municipis amb edificacions i/o nuclis urbans declarats com a béns culturals d'interès nacional, 
resulta necessari minimitzar l'impacte visual que poden provocar la ubicació de contenidors de recollida 
de residus o les àrees d'aportació. En aquest sentit es proposa realitzar un estudi d'integració 
paisatgística d'aquests elements, per estudiar quina és la mesura òptima que cal aplicar.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor CCAE, CCBE, DdG, AJ

Altres organismes implicats

Fonts de finançament CCAE, CCBE i DdG

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.2. Optimització en la gestió dels residus

4.2.1. FER UN ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LES ÀREES 
D'APORTACIÓ I CONTENIDORS DE RESIDUS EN ZONES URBANES 
D'INTERÈS CULTURAL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Garantir la correcta gestió dels residus de la construcció en totes les obres realitzades

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La implementació efectiva de les mesures relatives als residus de la construcció que estableix la 
legislació específica fa aconsellable, no sols la seva incorporació als requisits establerts pel planejament, 
sinó la regulació detallada pels ajuntaments mitjançant una ordenança específica, en el marc d una 
política integral en la matèria.

El Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, fixa l'obligació del productor de les runes a lliurar-les de 
manera correcta, essent responsabilitat del mateix fer les operacions de destriament i selecció dels 
residus lliurats. Per a desenvolupar aquest decret en l àmbit municipal es fixa la necessitat d elaborar i 
aprovar una ordenança municipal reguladora de les runes i els residus de la construcció en el qual el 
sol·licitant de la llicència d'obres es troba obligat a:

-  acreditar a l'ajuntament haver signat amb un o uns gestors autoritzats un document d'acceptació que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus,

- presentar a l'ajuntament en el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, un certificat 
del gestor (o gestors) referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, i

- lliurar una fiança que s'ha dipositat en el moment d'obtenir una llicència urbanística municipal.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Puntual (però amb control continuat)

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH, DdG

Fonts de finançament DMAiH, AJ

Cost inversió ( ) Cost tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.2. Optimització en la gestió dels residus

4.2.2. APROVAR UNA ORDENANÇA REGULADORA D'ENDERROCS I 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Garantir la correcta gestió i aplicació de les dejeccions ramaderes en l'agricultura

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La finalitat és regular que la gestió i l'aplicació dels residus ramaders que es generen o originen en 
l'àmbit municipal s'efectuïn en condicions adequades i conforme la normativa vigent. Al mateix temps 
pretén actuar preventivament i reduir la possible contaminació del sòl i les aigües produïda per l'aplicació 
d'adobs químics i l'excessiva concentració de nitrats d'origen agrari.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Puntual (però continu a nivell de 
control)

Entitat responsable-promotor AJ, DdG

Altres organismes implicats EBT, DARP, CCAE, CCBE, Fundació Mas Badia

Fonts de finançament DdG, AJ

Cost inversió ( ) Cost tècnic i organitzatiu

Estat d'execució Acció no iniciada

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.2. Optimització en la gestió dels residus

4.2.3. APROVAR UNA ORDENANÇA ESPECÍFICA SOBRE LA GESTIÓ I 
APLICACIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES EN L'AGRICULTURA

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Optimitzar al màxim els serveis contractats

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Resulta necessari que cada ajuntament i/o des de l'entitat supramunicipal del Baix Ter es controli els 
serveis contractats per a la recollida de la fracció rebuig, recollida selectiva i neteja viària per conèixer el 
nivell de qualitat ofert per aquests serveis i preveure un reforç dels mateixos en la mesura que sigui 
necessari.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, CCAE, CCBE, empreses concessionàries

Altres organismes implicats

Fonts de finançament AJ, CCAE i CCBE

Cost inversió ( ) Cost tècnic i organitzatiu

Estat d'execució Acció no iniciada

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.2. Optimització en la gestió dels residus

4.2.4. REFORÇAR I/O CONTROLAR ELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Gestionar les deixalles generades a nivell comarcal i disposar de les infraestructures necessàries

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Exceptuant el municipi de Torroella de Montgrí, la resta de municipis inclosos en l'àmbit d'estudi de 
l'Agenda 21 del Baix Ter són municipis petits, que no disposen de suficient capacitat per gestionar les 
infraestructures de residus necessàries per a assolir els objectius de sostenibilitat. La gestió d'aquestes 
infraestructures a nivell comarcal garanteix l'equilibri territorial en aquest àmbit.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Puntual (el control ha de ser 
continuat)

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats DMAiH, DdG, CCAE, CCBE

Fonts de finançament CCAE, CCBE, DdG i DMAiH

Cost inversió ( ) Sense cost

Estat d'execució Acció no iniciada

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.2. Optimització en la gestió dels residus

4.2.5. REDACTAR A NIVELL COMARCAL UN PLA DE GESTIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Optimitzar al màxim el servei de deixalleria i afavorir a la seva utilització

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, defineix (art. 3) la deixalleria com un centre de 
recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida 
domiciliària i estableix que els municipis de més de 5.000 habitants de dret, independentment o 
associament i, si s escau, els consells comarcals i l Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus han d establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les 
plantes necessàries per a la recollida dels residus que li són propis. Ja que, exceptuant el municipis de 
Torroella de Montgrí, la resta de municipis inclosos en l'àmbit d'estudi de l'Agenda 21 del Baix Ter són 
municipis petits, que no disposen de suficient capacitat per gestionar les infraestructures de residus 
necessàries per a assolir els objectius de sostenibilitat i a més a més, no arriben als 5.000 habitants 
necessaris perquè aquest servei sigui d'obligada implementació. La gestió de les deixalleries a nivell 
comarcal garanteix l'equilibri territorial en aquest àmbit.

En concret, aquesta acció s'orienta cap a:
- Estudiar la xarxa actual de deixalleries i el nivell de cobertura del servei, per tal de valorar l'ampliació 
del servei i/o convertir les deixalleries municipals en supramunicipals per donar servei a aquells 
municipis que no en disposen.
- Millorar les instal.lacions existents.
- Estudiar la possiblitat d'ampliar horaris.
- Estudiar la possiblilitat d'ampliar la freqüència de pas de la deixalleria mòbil.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Puntual i continuat

Entitat responsable-promotor DMAiH, DdG, CCAE i CCBE

Altres organismes implicats AJ

Fonts de finançament DMAiH, DdG, CCAE i CCBE

Cost inversió ( ) Sense cost

Estat d'execució Acció en curs

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.2. Optimització en la gestió dels residus

4.2.6. IMPLANTAR UNA XARXA DE DEIXALLERIES MUNICIPALS I 
SUPRAMUNICIPALS I GESTIONAR TOTS ELS SERVEIS DE FORMA 
CONJUNTA

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Ampliar el servei de recollida selectiva, tant pel que fa a les fraccions com pel tipus de productor

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Caldria implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica en aquells municipis on encara no se 
separa aquesta fracció del rebuig, mitjançant el sistema dels contenidors o la recollida porta a porta.

Així mateix, cal dotar d'un servei que incentivi la minimització i la recollida selectiva als establiments 
turístics i grans generadors.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, EBT

Altres organismes implicats AJ, CCAE, CCBE, DMAiH, DdG

Fonts de finançament DdG, AJ, CCAE, CCBE, DMAiH, DdG

Cost inversió ( )

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.2. Optimització en la gestió dels residus

4.2.7. FOMENTAR LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS 
ORGÀNICS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Incentivar campanyes de sensibilització i educació a favor de la minimització en la producció dels residus 
i de la recollida selectiva

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha endegat un projecte de compostatge casolà. El funcionament 
d aquesta campanya per fomentar el compostatge casolà és totalment voluntària: les famílies només ho 
han de demanar i se ls facilita un compostador de manera gratuïta, dipositant una petita fiança que es 
retorna al cap de dos anys. Es tracta d un compostador apte només per a residu domèstic que s instal·la 
al pati dels habitatges i que és controlat per un equip d educadors que fan 4 visites a l any a cada 
habitatge amb compostador per tal de resoldre tots els dubtes que puguin tenir els usuaris i valorar el 
seu funcionament. 

Per tal d'incentivar les famílies que s'adhereixin a la campanya, cal portar a terme una campanya de 
sensibilització a nivell municipal, impulsat conjuntament per tots els municipis a través de l'entitat 
supramunicipal del Baix Ter.

Per altra banda, cal tenir en compte que la població flotant d'aquests municipis és relativament 
important, en ser focus atractors de turisme de platja. És necessari portar a terme una campanya de 
sensibilització adreçada a aquesta població de segona residència, ja que en moltes ocasions i pel fet de 
trobar-se de vacances, es poden relaxar en la tasca de la recollida selectiva.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ i EBT

Altres organismes implicats CCAE, CCBE i DMAiH

Fonts de finançament AJ, EBT, CCAE,  CCBE i DMAiH

Cost inversió ( ) 25,000 /any

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.2. Optimització en la gestió dels residus

4.2.8. SENSIBILITZAR I FOMENTAR DE LA MINIMITZACIÓ I 
VALORITZACIÓ DELS RESIDUS

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Optimitzar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les auditories d enllumenat públic analitzen, energèticament i econòmica, les següents mesures 
aplicades a cada quadre de comandament: 

- Contractació i tarificació elèctrica dels subministraments
- Millora del factor de potència dels subministraments elèctrics
- Substitució de làmpades de vapor de mercuri alta pressió (VMAP) per vapor sodi alta pressió (VSAP)
- Substitució balast convencional dels tubs fluorescents per balast electrònic
- Substitució balast convencional de les làmpades de descàrrega per balast electrònic
- Canvi de sistema d encesa de l enllumenat exterior
- Instal·lació de reguladors de flux en capçalera
- Implantació d un sistema de gestió de l energia

De forma més general, aquestes auditories d enllumenat públic també tracten temes relacionats amb la 
contaminació lumínica, l enllumenat públic fotovoltaic, el control centralitzat de les instal·lacions i les 
diverses línies de finançament i subvenció existents per projectes d aquest tipus.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Puntual i continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats ICAEN, DdG

Fonts de finançament ICAEN, AJ

Cost inversió ( ) 0,1 % del cost energètic de l'enllumenat públic

Estat d'execució Acció no iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.3. Ús racional i estalvi d'energia i prevenció de la contaminació 
lumínica

4.3.1. REALITZAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Millorar el subministrament elèctric

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En tot l'àmbit del Baix Ter existeix un dèficit en el subministrament elèctric, ja que són constants les 
baixes i els talls en el servei. Cal que des de la futura entitat supramunicipal del Baix Ter, s'iniciïn tràmits 
per tal d'exigir a les empreses una millora en el subministrament elèctric, ja que aquestes baixes i talls 
constants perjudiquen en gran mesura les activitats econòmiques de l'àmit territorial.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Llarg (6 a 10 anys) Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor Empreses servei subministrament elèctric

Altres organismes implicats AJ

Fonts de finançament AJ

Cost inversió ( ) Cost tècnic i organitzatiu

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.3. Ús racional i estalvi d'energia i prevenció de la contaminació 
lumínica

4.3.2. INICIAR TRÀMITS PER A UNA MILLORA EN EL SERVEI 
ENERGÈTIC

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Optimitzar l'eficiència energètica de l'enllumenat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els ajuntaments han de formular un pla municipal d adequació de la il·luminació exterior existent del seu 
municipi abans del 31 de desembre de 2007. El pla municipal d adequació de la il·luminació exterior 
existent ha de concretar el programa d actuacions per a l adaptació de l enllumenat públic i les accions 
per promoure l adequació de la il·luminació exterior de titularitat privada. 

El Pla ha de contenir: 

- l anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció envers la contaminació lluminosa del municipi 
- les actuacions prioritzades 
- el calendari d execució de l adaptació, segons la incidència de la contaminació lluminosa en el medi 
ambient. 

La il·luminació exterior existent en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret tant de titularitat pública 
com privada ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i d aquest Reglament no més enllà del 31 
d'agost de 2009. 

L Oficina per a la Protecció de la Contaminació Lluminosa assessorarà i col·laborarà amb els 
ajuntaments per a la redacció del pla municipal d adequació de la il·luminació exterior existent. 
Promourà plans pilot a l'àmbit comarcal de projectes d'adequació dels enllumenats existents.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Puntual i Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH i ICAEN

Fonts de finançament DMAiH

Cost inversió ( ) Cost tècnic i organitzatiu

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.3. Ús racional i estalvi d'energia i prevenció de la contaminació 
lumínica

4.3.3. REDACTAR I IMPULSAR UN PLA SUPRAMUNICIPAL 
D'ADEQUACIÓ DE LA IL.LUMINACIÓ EXTERIOR

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Protegir les zones sensibles al soroll de la contaminació acústica

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, estableix que els 
ajuntaments han d elaborar un mapa de capacitat acústica. Aquests mapes, els quals es generen a partir 
dels mapes de soroll i dels usos actuals del sòl, zonifiquen el territori en funció dels nivells d immissió 
fixats com a objectius de qualitat. Una vegada aprovat el mapa de capacitat acústica d un municipi, 
hauran de tenir en compte la sensibilitat de cada àrea i les normes aplicables per a les noves 
construccions en les zones de soroll.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge té, a disposició de tots els municipis, propostes de mapes 
de capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar, en format 
digital, el seu Mapa de capacitat acústica al consell comarcal que correspongui o a la Direcció General 
de Qualitat Ambiental. Aquests mapes poden servir d'instrument de base per elaborar els mapes 
definitius i aprovar-los.

A més a més, cal aprovar una ordenança municipal reguladora del soroll ambiental (seguint els criteris 
que fixa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica). L'aprovació 
d'aquesta ordenança implica també l'aprovació del mapa de soroll del municipi, el qual esdevé el 
principal instrument pel control del soroll ambiental i les vibracions.

Grau de prioritat Baixa

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament DMAiH

Cost inversió ( ) Sense cost

Estat d'execució Acció no iniciada

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.4. Minimització de la contaminació atmosfèrica i acústica

4.4.1. ADEQUAR-SE ALS MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA I 
APROVAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Conèixer i controlar la qualitat de l'aire de l'àmbit del Baix Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

A nivell supramunicipal es pot sol.licitar el control de la contaminació atmosfèrica al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge mitjançant la col.locació d'unitats mòbils de mesura en punts estratègics.

Les unitats mòbils permeten: 

- Realitzar campanyes de mesures d immissió (nivells de qualitat de l aire) en llocs on no hi ha  vigilància 
coberta per la XVPCA. 
- Realitzar estudis d avaluació de l impacte de determinades emissions atmosfèriques. 
- Poder quantificar el grau de contaminació atmosfèrica en un indret i un temps determinat en cas  
d accident. 
- Estudiar la ubicació més adequada a l hora d instal·lar una estació fixa de mesures d immissió.

Grau de prioritat Baixa

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor DMAiH

Altres organismes implicats AJ

Fonts de finançament DMAiH

Cost inversió ( ) Sense cost

Estat d'execució Acció no iniciada

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.4. Minimització de la contaminació atmosfèrica i acústica

4.4.2. SOL.LICITAR UNA ESTACIÓ MÒBIL DE CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Minimitzar la contaminació atmosfèrica procedent del transport

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

"L'Instituto para la Diversificación y ahorro de Energía" (IDAE), classifica els vehicles dins d'unes 
categories que indiquen un major o menor consum energètic. Per establir si el consum d'un determinat 
vehicle és alt o baix, se l'ha de comparar amb els de la seva classe. 

D'acord amb els estudis d'experts en la matèria, s'ha decidit utilitzar la superfície del cotxe com a base 
per definir la classe a la que pertànyen. El consum oficial d'un cotxe, es compara amb el valor mig 
assignat pels càlculs estadístics, als cotxes d'igual superfície i carburant, d'entre els posats a la venda a 
Espanya per tots els fabricants. A continuació, s'assigna un color determinat i una lletra depenent de la 
diferència amb la mesura del consum dels cotxes de la mateixa superfície. Els cotxes de les clases A 
consumeixen menys energia i per tant emeten menys gasos atmosfèrics contaminants i/o contribuents a 
l'efecte hivernacle.

En el moment que un Ajuntament ha de canviar la flota municipal o ha d'adquirir nous vehicles, hauria 
de comprar vehicles de categoria A.

Grau de prioritat Baixa

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH i DdG

Fonts de finançament Ajuntament, DMAiH i DdG

Cost inversió ( )

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies 
renovables

Programa 4.4. Minimització de la contaminació atmosfèrica i acústica

4.4.3. DOTAR LA FLOTA MUNICIPAL DE VEHICLES DE CATEGORIA A 
(SEGONS CLASSIFICACIÓ IDAE)

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Coordinar, ampliar i difondre els serveis regionals de Torroella de Montgrí en orientació i inserció laboral i 
de la Bisbal d Empordà en promoció econòmica

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

A Torroella de Montgrí, l Ajuntament en conveni amb Càritas diocesana de Girona ofereix els serveis 
supramunicipals en:

- Borsa de treball: Ocupa t.com, oferta i demanda de llocs de treball.
- Orientació laboral: Programa SOL, servei d orientació laboral.
- Inserció laboral: Programa NEI, noves estratègies d inserció.

Altrament,  la Bisbal d Empordà, el Consell Comarcal posa a disposició dels ajuntaments del Baix 
Empordà el servei de Promoció econòmica:

- Suport tècnic per a projectes de dinamització econòmica i laboral: suport als ens locals en 
assessorament, sol·licitud, gestió i desenvolupament de projectes.
- Jornades de desenvolupament empresarial: foment de la competitivitat, l ocupació de qualitat, la 
conciliació laboral-familiar, etc.
- Butlletí digital Valor afegit: notícies, informació i projectes relacionats amb l ocupació.
- Borsa de treball: punt de consulta d ofertes i inscripcions al Servei d'Ocupació de Catalunya i a la 
Brigada Comarcal.
- Informació i recursos en inserció i millora laboral: el Club de la feina, mòduls de recerca de feina (ex. 
Anem per feina).

En aquest sentit, es proposa el següent:

a) Dotar de més recursos humans en el servei d atenció laboral de Torroella de Montgrí-Càritas 
diocesana.
La gran resposta del servei, tant a nivell de demanda com d oferta laboral, obliga a resoldre la situació 
de manca de personal que permeti:

- Cobrir prestacions programades però desateses. En especial, la recerca i promoció directa de la borsa 
de treball en empreses del territori que desconeixen el servei.
- Plantejar la conveniència d habilitar nous programes o prestacions en orientació i reinserció laboral.

b) Reforçar les estratègies de desenvolupament empresarial que ofereix el servei de promoció 

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.1. Foment de la igualtat en oportunitats econòmiques

5.1.1. COORDINAR, AMPLIAR I DIFONDRE ELS SERVEIS EXISTENTS 
EN PROMOCIÓ ECONÓMICA I LABORAL

Acció

Accions relacionades 5.1.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà.

c) Establir canals de cooperació i col·laboració entre el servei d atenció laboral de Torroella de Montgrí-
Càritas diocesana i el servei de promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà.

d) Portar a terme una campanya de divulgació en el territori del Baix Ter que permeti donar a conèixer 
les prestacions que ofereixen aquests 2 serveis de promoció econòmica i laboral.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor  CCBE, Càritas diocesana de Girona

Altres organismes implicats EBT, AJ

Fonts de finançament Càritas diocesana de Girona, CCBE, DTiI

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Foment de l esperit emprenedor, impuls a empreses de nova creació i emergents, i suport a altres 
estratègies de sostenibilitat econòmica desenvolupades en el territori del Baix Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L Oficina de Promoció Econòmica del Baix Ter, promoguda pel nou ens supramunicipal d aquest territori 
(vegeu acció 1.1.1), cooperarà i col·laborarà amb els serveis de promoció laboral i econòmica existents 
en el territori, locals i regionals (vegeu acció 5.1.1), i potenciarà especialment les iniciatives empresarials 
de nova creació, de gran valor afegit, de l àmbit industrial, agrari, artesanal i de serveis, respectuoses 
amb el medi natural i paisatgístic, i vinculades a les activitats emergents que propicien, d una banda, les 
noves tecnologies de la informació i comunicació i, de l altra, les noves tendències i necessitats socials.

Les funcions de l Oficina de Promoció Econòmica del Baix Ter seran les especificades en les accions 
pertinents que corresponen als programes de sostenibilitat econòmica:

a) Foment de la igualtat en oportunitats econòmiques

b) Modernització i adaptació de l activitat agrària

c) Diversificació de l economia i foment d activitat emergents

Entre les atribucions d aquesta oficina destaca particularment la creació i gestió directa de:

- Llocs de treball basats en els nous jaciments d ocupació, segons necessitats específiques dels 
municipis del Baix Ter (vegeu acció 5.3.1)

-Serveis territorials: el viver d empreses, el telecentre i l agrobotiga del Baix Ter, (vegeu accions 5.3.2, 
5.3.3 i 5.3.4)

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2 anys

Fonts de finançament EBT

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.1. Foment de la igualtat en oportunitats econòmiques

5.1.2. CREAR L OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL BAIX TERAcció

Accions relacionades 1.1.1, 5.1.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats
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Objectiu

Atraure noves formes d ocupació que amb l ús dels ordinadors i les telecomunicacions permeten canviar 
la geografia habitual del treball

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Viure i treballar en el mateix municipi és una possibilitat que ofereixen les activitats de teletreball, és a 
dir, aquelles vinculades amb la connexió a una xarxa de telecomunicacions durant la realització de la 
tasca professional o una part d ella.

La borsa teletreball.net, promoguda per la Xarxa de Telecentres de Catalunya, informa sobre els 
avantatges empresarials i laborals del teletreball, i la contribució al reequilibri territorial,  el fre al 
despoblament rural i la sostenibilitat ambiental (reducció de desplaçaments).

El perfil professional del telebreballador/a pertany a àmbits molt amplis i amb gran capacitat de 
creixement: administració; animació, lleure, turisme i restauració; artesania, oficis i construcció; 
comercial; consultoria; disseny i imatge; formació i docència; gestió informació/dades; informàtica, 
internet i telecomunicacions; llengua i traducció; multimèdia; projectes; salut; i altres actuacions.

Per tant, es proposa que l acció corresponent en garantir i promoure el teletreball en el municipi es 
concreti en: 

a) Assegurar la connexió a una bona xarxa de telecomunicacions.

b) Posar a l abast els serveis de suport propis d un telecentre (vegeu acció 5.3.3).

c) Impulsar una campanya supramunicipal de promoció del teletreball.

d) Estudiar incentius especials per mantenir i atraure població activa en el municipi.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Continuat

Fonts de finançament EBT

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

AltresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.1. Foment de la igualtat en oportunitats econòmiques

5.1.3. GARANTIR I PROMOURE EL TELETREBALLAcció

Accions relacionades 5.3.3, 5.1.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ, DURSI, CIDEM
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Objectiu

Preservar l espai agrari, promoure n el desenvolupament econòmic, i conservar i difondre els valors 
ambientals i culturals del territori

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La creació del Parc Agrari està concebuda com una actuació determinant per afrontar adequadament els 
punts febles i amenaces diagnosticades en el sector primari del Baix Ter, i potenciar també els punts 
forts i oportunitats observades.

La figura del parc agrari és la garantia per portar a terme una gestió activa i planificada per a la viabilitat 
de les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals des de la vessant econòmica, social i ambiental d un 
territori on l activitat primària segueix essent essencial per a la configuració i preservació d un paisatge 
d alt valor cultural i natural sotmès a forts reptes i pressions.

La consecució del Parc Agrari del Baix Ter requereix de:

a) L estudi d experiències similars, i en especial del Parc Agrari del Baix Llobregat 
(www.diba.es/parcagrari), que permeti obtenir referències logístiques, funcionals, etc.

b) La constitució d un òrgan gestor dotat d iniciativa, recursos humans i econòmics, i competències.

c) L elaboració d un Pla especial de protecció i millora que, com a figura urbanística, delimiti l àmbit 
territorial del parc agrari, en reguli els usos i en defineixi les infraestructures generals.

d) La redacció d un Pla de gestió i desenvolupament, que estableixi les línies estratègiques, els objectius 
específics i les mesures en:

- Infrastructures i recursos
- Modernització de les explotacions 
- Producció i comercialització
- Qualitat ambiental
- Patrimoni natural i cultural

El Parc Agrari del Baix Ter vetllarà especialment per a la consecució de la resta d accions d aquest 
programa 5.2. Modernització i adaptació de l activitat agrària i serà atén a les especificacions de l acció 
2.2.1. Impulsar un Parc Agrícola que consta en l Agenda 21 municipal de Torroella de Montgrí.

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.2. Modernització i adaptació de l'activitat agrària

5.2.1. CREAR EL PARC AGRARI DEL BAIX TERAcció

Accions relacionades 5.1.2, 3.2.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 5 anys / Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats DARP, CAPG, CR, cooperatives agràries, sindicats de pagesos, centres de 
formació i innovació

Fonts de finançament EBT, DARP, ACA, UE

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Impulsar la competitivitat i multifuncionalitat de les explotacions agràries del Baix Ter a partir de la 
promoció i tutela dels contractes globals d explotació

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El contracte global d explotació, aplicable a tot Catalunya a partir de l any 2007, és un acord  de 
col·laboració voluntari entre l administració i el titular d una explotació que -conforme l article 2.e de la 
Llei 18/2001, d orientació agrària de Catalunya- té com a objectiu desenvolupar un pla d actuacions que 
integri les funcions econòmiques, mediambientals i socials de l activitat per tal de fomentar la viabilitat 
de les explotacions agràries i la sostenibilitat del medi rural.

El contracte permet el finançament íntegre de les parts de que consta:

a) Diagnosi prèvia i global (esferes econòmica, mediambiental i social) de l explotació per part dels 
tècnics d una entitat de gestió i assessorament.

b) Pla estratègic de l explotació, consensuada amb el titular, especificant objectius, mesures i inversions 
cofinançades segons 3 àrees de desenvolupament rural:

Àrea 1. Millora de la competitivitat de l explotació
Àrea 2. Gestió sostenible de l activitat agrària
Àrea 3. Diversificació de l economia i qualitat de vida a les zones rurals

c) Seguiment i assessorament continuat de l explotació, durant la vigència del contracte, per part dels 
tècnics de la diagnosi i el pla de l explotació.

L èxit d aquest sistema contractual està condicionat als recursos humans i pressupostaris que s hi 
destinaran, a la qualitat de les diagnosis de cada explotació, a la campanya d informació i de formació, 
al tipus de beneficiari del contracte i la seva durada, i al repte de poder incentivar la pagesia a introduir 
canvis*.

El contracte global d explotació (CGE) és la insígnia del nou Programa de desenvolupament rural (2007-
2013) i, d acord amb els importants reptes i potencialitats detectades, l acció proposada se centrarà en: 

- Divulgar i promoure l adopció generalitzada dels CGE en el territori del Baix Ter, com a catalitzador de 
la continuïtat i viabilitat de les explotacions des de la seva concepció global.

Projectes de divulgació i promocióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.2. Modernització i adaptació de l'activitat agrària

5.2.2. ORIENTAR I FACILITAR LA PROJECCIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I 
AMBIENTAL DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Acció

Accions relacionades 5.1.2, 5.2.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- Vetllar per l eficàcia i agilitat en el desplegament de tot el procés de contractualització, detectant 
disfuncionalitats a corregir i punts de millora a introduir en l aplicació dels contractes.

- Explorar i impulsar l acompanyament dels contractes (administració-explotació) amb pactes territorials 
agroindustrials (administració-associació) que faciliti i potenciï la incorporació de la producció en la 
cadena alimentària.

---------------
* Segons conclusions de l experiència pilot al Pla de l Estany incloses en la comunicació: N. Monllor i A. 
Roca (2005) Proposta i aplicació d un model de contracte d explotació al Pla de l Estany. Accés web: 
www.congresmonrural.com/ambit5.html

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT, DARP

Altres organismes implicats CAPG, sindicats de pagesos, cooperatives agràries

Fonts de finançament DARP (UE)

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Desenvolupar el cooperativisme per a la qualitat, la innovació i la rendibilitat dels productes agraris dins la 
cadena agroalimentària (producció, transformació i comercialització)

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Potenciar la cooperativa com a iniciativa empresarial local, vinculada al territori i a la pagesia, que 
desenvolupa estratègies de transformació i comercialització dels productes agraris amb especial 
capacitat per:

- Maximitzar el benefici per a les produccions dels socis productors. Obtenir una distribució dels 
beneficis de la cadena alimentària més justa i equitativa.

- Donar garanties de qualitat, traçabilitat, seguretat alimentària i mesures mediambientals dels productes 
i els processos productius. Impulsar marques de qualitat i d origen.

- Vincular-se amb els centres d investigació i tecnologia capaços de transferir R+D+I  ajustada a les 
necessitats productives i de transformació.

- Prospectar la comercialització dels productes dins el context de la globalització dels mercats. Millor 
posicionament dels productes i més oportunitats d expansió.

Al Baix Ter hi operen 3 cooperatives agrícoles i 2 de ramaderes dedicades al cereal, la fruita, la llet i la 
carn de vaquí i, sobretot, amb una repercussió molt distinta segons abast de les explotacions 
associades, objectius i funcions de la cooperativa, i dinàmica i projecció de la mateixa. L heterogeneïtat 
del perfil de les cooperatives vinculades al territori és màxima, des d una concepció bàsica i tancada 
(cas dels cereals) a la concepció inversa (cas de la fruita).

En aquest context, és oportú dirigir l acció al territori del Baix Ter en:

a) Diagnosticar l estat actual i potencial de les cooperatives en funcionament

b) Estudiar la necessitat i viabilitat en la creació de noves cooperatives

c) Atendre l orientació de les cooperatives actuals i futures segons la capacitat en:

- L adhesió de les explotacions agrícoles i ramaderes
- El tipus de producte i les vies de transformació i comercialització del mateix

Projectes de divulgació i promocióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.2. Modernització i adaptació de l'activitat agrària

5.2.3. POTENCIAR EL COOPERATIVISME PER A LA REVALORITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRARIS

Acció

Accions relacionades 5.1.2, 5.2.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- El context de les marques de qualitat i d origen
- El suport dels centres de formació i innovació

d) Programar una agenda de consultes, reunions i debats amb els agents implicats per a l intercanvi 
d impressions i informació sobre les possibilitats de potenciació del cooperativisme agrari al Baix Ter.

Per a la realització d aquesta acció es comptarà amb el possible suport i assessorament d AraCoop 
(www.aracoop.coop) constituïda per l Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives del Departament 
de Treball de la Generalitat, la Confederació de Cooperatives de Catalunya (inclosa la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya) i Federació de Cooperatives de Treball.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats DARP, sindicats de pagesos, cooperatives agràries, centres de formació i 
innovació, AraCoop SCCL

Fonts de finançament EBT

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Crear llocs de treball mancomunats amb activitats de forta projecció laboral i que responguin a 
necessitats socials urgents

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els nous jaciments d ocupació o àrees de mercat laboral en expansió -atès els canvis que registra la 
nostra societat- corresponen a necessitats i oportunitats en vida diària, qualitat de vida, cultura i oci, i 
protecció del medi ambient. Aquests nous jaciments estan essent impulsats, amb finançament del fons 
social europeu, a través del Servei d Ocupació de Catalunya.

Pel territori del Baix Ter, poden ser d interès especial els següents àmbits d actuació:

- Serveis a domicili: atenció sociosanitària a persones majors, ajudes burocràtiques, repartiment de 
menjars i mercaderies a domicili, acompanyament, serveis de neteja a domicili.

- Atenció a la infància: escoles bressol, atenció a infants amb dificultats.

- Noves tecnologies de la informació i de la comunicació: aplicacions telemàtiques,  multimèdia 
oci/educatiu, comerç telemàtic, reserves teleserveis.

- Transports col·lectius: creació de noves formes d organització del transport col·lectiu, associacions 
locals entre bus i taxi, acompanyament a persones amb dificultats.

- Turisme: rural, cultural, d aventura, especialitzat (rutes i circuits), organització d activitats i 
esdeveniments.

- Sector cultural: creació de centres culturals, difusió de la cultura.

- Gestió de l'aigua: neteja i manteniment de cursos fluvials.

- Protecció de la natura: gestió forestal. 

El Decret 286/2004, d 11 de maig estableix les bases reguladores de les subvencions destinades als 
projectes de creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d ocupació. En base aquest 
decret, l Oficina de Promoció Econòmica del Baix Ter (vegeu acció 5.1.3) portarà a terme l acció 
consistent en:

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.3. Diversificació de l'economia i forment d'activitats emergents

5.3.1. DESENVOLUPAR NOUS JACIMENTS D OCUPACIÓAcció

Accions relacionades 5.1.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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a) Analitzar els projectes territorials més convenients segons el conjunt del Baix Ter o per agrupacions 
de municipis que reuneixin necessitats d igual tipologia.

b) Sospesar els tipus de projectes territorials (creació d ocupació i estimulació de la demanda), la durada 
i la cobertura de la subvenció (de 5 anys a 18 mesos, del 90% al 50% dels salaris), i el perfil dels 
beneficiaris, en concret, les entitats locals i les entitats dependents o vinculades a aquestes.

c) Realitzar els tràmits de sol·licitud de projectes vinculats als nous jaciments d ocupació segons les 
consideracions dels punts precedents.

d) Tutelar la gestió dels projectes d ocupació concedits.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat (5 anys subvencionat)

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats COCING, FOEG, PIMEC, AOLECG (CCOO, UGT i UdG)

Fonts de finançament SOC (UE), EBT

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

75Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
Agenda 21 Local Baix Ter



Objectiu

Posar a l abast dels emprenedors del territori un espai que aculli empreses de nova creació i en faciliti el 
seu desenvolupament i consolidació durant l'inici de la seva activitat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Servei impulsat pel futur ens supramunicipal del Baix Ter, a través de l Oficina de Promoció Econòmica, 
i ideat per facilitar l'inici d activitats industrials, artesanals o de serveis, a través d'una sèrie 
d equipaments i prestacions a un cost reduït que ajudin a la viabilitat dels projectes empresarials.

En concret, el Viver d Empreses del Baix Ter ha de contemplar l accés a:

- Espais modulars on instal·lar les empreses amb serveis tecnològics avançats 
- Serveis logístics i administratius compartits (secretaria, copisteria, sala de reunions)
- Serveis de consultoria (comptable, mercantil, fiscal, recerca de finançament)
- Serveis de dinamització (activitats de relació empresarial)

Els criteris en l establiment i funcionament d aquesta infraestructura és el següent:

a) Localització del viver en un municipi del Baix Ter que disposi de sòl industrial disponible.

b) Estada de les empreses en el viver limitada (2-3 anys), que permeti la consolidació del negoci i la 
reubicació del mateix dins el territori del Baix Ter.

c) Selecció dels projectes empresarials segons acompliment d aquests requisits: 

- Domiciliació dels directius i treballadors en municipis del Baix Ter
- Pla de viabilitat econòmica, financera i tècnica de l empresa
- Nivell de generació d ocupació, directa o indirecta
- Capacitat d innovació, amb mercat poc desenvolupat i/o gran potencial de creixement

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 5-8 anys

Fonts de finançament EBT, DTiI, UE

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.3. Diversificació de l'economia i forment d'activitats emergents

5.3.2. CREAR EL VIVER D EMPRESES DEL BAIX TERAcció

Accions relacionades 5.1.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats COCING, FOEG, PIMEC, AOLECG (CCOO, UGT i UdG)
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Objectiu

Estendre el coneixement i l ús d Internet i de les tecnologies de la informació i les comunicacions al 
conjunt de la població del Baix Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Servei impulsat per l Oficina de Promoció Econòmica, del futur ens supramunicipal del Baix Ter, perquè 
contribueixi a la cohesió digital i a l equilibri territorial.

El centre disposarà d equipaments informàtics i de telecomunicacions (ordinadors, connexió Internet, 
escàner, gravadores de CD i DVD, càmera webcam, captura de vídeo, impressores) per a diferents 
aplicacions exceptuant les relacionades amb l oci (treball, estudis, divulgació del coneixement, 
comunicacions personals).

El Telecentre del Baix Ter tindrà les següents funcions:

- Centre de recursos i de suport per a teletreballadors

- Accés públic a Internet i a les noves tecnologies

- Assessorament i formació en tecnologies de la informació i la comunicació

En definitiva, el centre facilitarà les necessitats de projectes de teletreball i acadèmics, gestions 
administratives, recerca de feina, autoaprenentatge, accés a programes d ofimàtica, disseny i altres, i 
oferirà cursos o activitats relacionades amb l alfabetització digital.

Per tal que el servei sigui el màxim d accessible per a la població dels municipis del Baix Ter, s ha de 
preveure una localització del telecentre en un punt central del territori, amb bones comunicacions i amb 
possibles avantatges addicionals, com la disponibilitat de dependències municipals.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 5-8 anys

Fonts de finançament EBT, UE

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.3. Diversificació de l'economia i forment d'activitats emergents

5.3.3. HABILITAR EL TELECENTRE DEL BAIX TERAcció

Accions relacionades 5.1.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats DURSI

79Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
Agenda 21 Local Baix Ter



Objectiu

Adequar un punt de venda i difusió de productes agrícoles i ramaders del Baix Ter, i també punt de 
trobada per als professionals de les explotacions i cooperatives del territori

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

A iniciativa del futur ens supramunicipal del Baix Ter, i a través de l Oficina de Promoció Econòmica, 
s impulsarà l establiment d una botiga per la qual s estudiarà la viabilitat perquè atengui a les següents 
funcions, polivalents i complementàries:

a) Obrir un nou canal de comercialització directa de productes alimentaris produïts i/o elaborats per les 
cooperatives i indústries artesanes del territori.

b) Dirigir i donar a conèixer l Agrobotiga del Baix Ter a majoristes, minoristes i públic en general. 
Facilitar l accés a compra i l ampliació de mercat dels productes a través de serveis com la compra 
digital, a través d Internet.

c) Crear i mantenir actualitzada una pàgina web dedicada sobretot a: 

- Presentar i divulgar els serveis de l Agrobotiga.
- Reunir i difondre notícies d interès per a l activitat agrària del Baix Ter.
- Estimular fòrums de debat i intercanvis d informació i d opinió entre els professionals agraris.

d) Dotar l agrobotiga d un espai per a agricultors i ramaders, amb accés a publicacions especialitzades, 
internet, etc.

e) Actuar de punt de promoció de l oferta en turisme actiu i cultural del territori del Baix Ter (programació 
de les activitats culturals, rutes a peu i en bicicleta, etc).

f) Contemplar serveis addicionals per atendre a dèficits locals en el municipi on s ubiqui l agrobotiga (ex. 
inexistència de comerç de comestibles, o de servei de bar).

Una de les localitzacions idònies de l Agrobotiga del Baix Ter seria en algun municipi que actués de 
porta d entrada al territori del Baix Ter i, en segon terme, que acusés una situació de nul·la activitat 
comercial.

Grau de prioritat Mitjana Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.3. Diversificació de l'economia i forment d'activitats emergents

5.3.4. DISPOSAR DE L AGROBOTIGA DEL BAIX TERAcció

Accions relacionades 5.1.2, 5.2.1, 5.2.3.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 2-3 anys / Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats Sindicats de pagesos

Fonts de finançament EBT, DARP, DTiI, cooperatives agràries

Cost inversió ( ) Veriable
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Objectiu

Reforçar o establir canals de comunicació i cooperació entre les diverses iniciatives públiques i privades 
de promoció turística regional

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els municipis del Baix Ter disposen de mecanismes molt vàlids per reunir esforços públics i privats en la 
promoció turística de la regió. En concret, i atenent al radi d influència més pròxim, els ens promotors i 
els tipus d iniciativa d interès supramunicipal són:

- Ajuntaments de Pals i Torroella de Montgrí: Oficines de turisme
- Consorci Alba-Ter: Pla de foment turístic del riu Ter
- Consell Comarcal del Baix Empordà: Comissió Turística de la Costa Brava Centre - Baix Empordà
- Diputació de Girona: Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu de Girona
- Sector privat: Estació Nàutica d Estartit - illes Medes
- Sector privat: Central de reserves Ociempordà

La composició de la majoria d aquestes iniciatives és mixta (sector públic i privat) i entre elles hi ha 
establerta relacions diferents de dependència, representativitat i col·laboració. 

En aquest context, l acció proposada gira entorn als canals de comunicació i cooperació entre totes les 
iniciatives de promoció turística, creant els canals que no s hagin establert i sobretot millorant-los en el 
seu conjunt.

En última instància, el guany qualitatiu d una col·laboració activa i global s ha de veure reflectit en els 
mitjans de promoció turística que cada iniciativa disposa, com és el cas comú dels espais de 
comunicació virtual. Aquest guany qualitatiu va des d oferir enllaços a les pàgines web de tots els altres 
organismes promotors a, i molt important, garantir l accés  actualitzat i complet a un inventari de tots els 
equipaments i activitats locals que poden tenir una dimensió turística.

Per altra part, dins l organigrama actual d iniciatives supramunicipals públiques i/o privades, la 
incorporació, encaix i funcions del futur ens del Baix Ter s ha de centrar especialment en un doble 
objectiu. D una banda, millorar l oferta de turisme actiu i cultural de l interior del seu territori (acció 5.3.6) 
i, de l altra, impulsar i divulgar un turisme retroactiu costa-interior (acció 5.3.7).

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Estat d'execució Acció iniciada

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.3. Diversificació de l'economia i forment d'activitats emergents

5.3.5. INSTAR LA COORDINACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS 
ORGANISMES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Acció

Accions relacionades 5.1.2, 5.3.6, 5.3.7.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ (Oficina de turisme), CCBE (Comissió turística), DdG (Patronat de 
turisme), CAT, EN, CRO

Fonts de finançament EBT i organismes implicats

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

83Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
Agenda 21 Local Baix Ter



Objectiu

Preparar el territori de darrera la franja litoral per aprofitar les sinèrgies i oportunitats que crearà la Ruta 
del Ter en la valorització turística de patrimoni natural i cultural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La Ruta del Ter és el projecte emblema del Pla de foment turístic del riu Ter endegat pel Consorci Alba-
Ter (www.albater.org), amb el suport de la Conselleria de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat 
de Catalunya.

El projecte significa la creació d una ruta de cicloturisme i senderisme que uneixi Pirineus (Vallter) i 
Costa Brava (l Estartit), fent del riu Ter un eix de desenvolupament turístic que cohesioni el territori per 
on transcórrer, dinamitzi les economies locals, valoritzi els recursos patrimonials endògens, creï nova 
infraestructura turística, obri noves formes d ocupació i impliqui els agents territorials, entre altres.

Aquest projecte de turisme fluvial contempla la creació de productes turístics vinculats: una xarxa de 
Museus del Ter, punts d informació, una imatge promocional, un programa de comercialització i difusió, 
etc.

Davant aquesta oportunitat, els municipis no litorals del Baix Ter programaran accions, locals i 
supramunicipals, per afavorir la màxima repercussió econòmica de la Ruta del Ter quan aquesta estigui 
plenament instaurada (any 2007). A través de l ens supramunicipal de Baix Ter es vetllarà perquè les 
sinèrgies del projecte s estenguin entre els municipis riberencs i segona línia.

En especial es treballarà per:

a) Promoure circuits circulars, a peu i en bicicleta, entorn la ruta lineal del riu Ter, aprofitant la 
infraestructura ja existent (xarxa de cicloturisme del Consell Comarcal del Baix Empordà) i promovent-
ne de nova (nous senders locals).

b) Crear un centre BTT d acolliment i informació per a practicants del cicloturisme, vist que el centre de 
Castell d Aro només cobreix les rutes del sud de la comarca del Baix Empordà.

c) Potenciar activitats de turisme cultural de gran demanda turística que posa en valor el llegat 
patrimonial i/o fomenta l associacionisme local: fires, mercats i trobades, esdeveniments gastronòmics i 
musicals, i sobretot itineraris culturals guiats i escenificacions històriques, costumistes, religioses, etc.

d) Integrar tota l oferta museística del territori del Baix Ter (Garrigoles, Palau-sator i Ullastret, a més de 

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.3. Diversificació de l'economia i forment d'activitats emergents

5.3.6. MILLORAR L OFERTA DE TURISME ACTIU I CULTURAL DE 
L INTERIOR DEL BAIX TER

Acció

Accions relacionades 1.2.2, 5.1.2, 5.3.5.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Tots excepte Pals i Torroella de Montgrí

Altres
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Pals i Torroella de Montgrí) dins la xarxa de Museus del Ter que impulsarà el Consorci  Alba-Ter.

e) Estimular el sector privat per crear o ampliar l àmbit territorial dels paquets turístics en allotjament i 
activitats de turisme actiu i/o cultural.

f) Procurar que les webs dels ajuntaments incorporin informació del seu municipi, completa i 
actualitzada, sobre els punts d interès (cultural i natural), l agenda d activitats, les rutes de senderisme i 
cicloturisme locals, apunts d història i de l actualitat del municipi, sistema d atenció de consultes, vincles 
amb entitats públics i privats que promouen el turisme, etc.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats CAT, EN, CRO, sector privat

Fonts de finançament EBT, CCBE (Comissió turística), DdG (Patronat de Turisme), DEiF (Àrea de turisme)

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Contribuir a trencar el fenomen de la litoralització en el turisme del territori, permetent un benefici recíproc 
entre la costa i l interior del Baix Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els reptes que planteja el turisme a la costa i a l interior del territori del Baix Ter són d índole i 
dimensions molt diferents però, ambdós, es beneficiaran en dissenyar una estratègia comuna de 
desenvolupament turístic.

Una estratègia comuna atenent els següents reptes genèrics:

- Municipis  litorals, Pals i Torroella de Montgrí:     
- Ampliar l oferta en turisme de qualitat, actiu i cultural      
- Combatre l estacionalitat de la demanda

- Resta de municipis del Baix Ter:
     - Procurar per una major autocontenció laboral      

- Diversificar l activitat econòmica

D acord amb aquests reptes, l estratègia a impulsar serà avalada pel futur ens supramunicipal del Baix 
Ter i haurà d atendre les següents accions:

a) Facilitar la penetració del turisme a l interior del territori, segons contempla l acció "Millorar l oferta de 
turisme actiu i cultural de l interior del Baix Ter" prevista en els Plans d acció local dels municipis de 
darrera la franja litoral.

b) Dimensionar territorialment productes innovadors i de fort potencial que es portin a terme. Per 
exemple, exportar l experiència turística en una embarcació pesquera (projecte Marimed - l Estartit) a 
explotacions agràries, tallers artesans, indústries.

c) Incentivar i donar suport a les iniciatives privades perquè apostin per crear nova oferta en productes o 
paquets turístics que vinculin costa i interior.

d) Implicar a totes les entitats públiques i privades que tenen per objectiu la promoció del turisme en el 
territori (vegeu acció 5.3.5)

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic

Programa 5.3. Diversificació de l'economia i forment d'activitats emergents

5.3.7. IMPULSAR I DIVULGAR UN TURISME RETROACTIU COSTA-
INTERIOR

Acció

Accions relacionades 5.1.2, 5.3.5.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

86Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
Agenda 21 Local Baix Ter



Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats CAT, EN, CRO, sector privat

Fonts de finançament EBT, CCBE (Comissió turística), DdG (Patronat de turisme), DEiF (Àrea de turisme)

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Revisar el mapa escolar vigent, amb l'objectiu de crear noves autonomies educatives que reprodueixin en 
un àmbit més restringit el model actual de relacions de dependències escolars

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El mapa escolar representa l'organització territorial de l'activitat educativa. La seva revisió com a eina 
d'ordenació, planificació i gestió de la trama educativa ajudarà a validar les actuals centralitats 
funcionals dins l'àmbit de l'educació al Baix Ter.

Amb l'objectiu d'aprofitar les oportunitats per augmentar el desenvolupament i les autonomies locals en 
un territori principalment rural, les escoles es converteixen en un revulsiu social, educatiu i territorial. Es 
plantegen crear nous àmbits d'influència, la descentralització del servei escolar al Baix Ter, i l'explotació 
dels valors de l'escola rural, que esdevé un subjecte actiu, arrelat al territori, socialment integrador, 
favorable pel manteniment demogràfic, creador de sinèrgies a escales menors, i amb capacitat de 
projecció i influència a la resta de la població.

D'aquesta manera, d'acord amb aquests arguments, es proposa la consulta a la Direcció General de 
centres Educatius del Departament d'Educació sobre la possibilitat de:

- recuperar l'activitat educativa de les escoles rurals de Parlavà i Gualta, recentment tancades (el 2000 i 
el 1998 respectivament), el que implicaria en conseqüència

- revisar el mapa vigent d'assignacions de la població escolar als diferents centres educatius, d'acord 
amb la proposta de recuperació de les escoles rurals. Aquestes noves decisions podrien afectar els 
municipis sense escola i propers als centres educatius de possible creació (Foixà, Rupià, Ultramort, 
Serra de Daró, Fontanilles i Palau-sator), i els municipis amb els principals centres educatius receptors 
implicats en la possible reordenació territorial de l'assignació de places escolars (Torroella de Montgrí, 
Pals i Verges). Alhora, d'acord amb el nou dibuix, altres centres més petits (Albons, Bellcaire d'Empordà, 
Ullà, Ullastret i Viladamat)  també podrien admetre assignacions de població escolar de municipis veïns 
sense centre.

Per plantejar una revisió de l'organització territorial de la trama educativa és necessari, prèviament, 
l'elaboració d'estudis de caracterització i projecció demogràfica i social dels municipis que justifiquin la 
necessitat i viabilitat del projecte.

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.1. Promoció d'un projecte educatiu territorial i socialment integrador

6.1.1. REVISAR EL MAPA ESCOLAR PER A LA MILLORA DE LA 
MATRIU TERRITORIAL QUE ORGANITZA L'ACTIVITAT EDUCATIVA

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Albons, Bellcaire d'Empordà, Foixà, Fontanilles, Gualta, 
Palau-sator, Pals, Parlavà, Rupià, Serra, Torroella, 
Ultramort, Ullà, Ullastret, Verges i Viladama

Altres
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Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg (6 a 10 anys) Període d'execució 1-2 anys

Entitat responsable-promotor AJ i EBT

Altres organismes implicats CE i DE

Fonts de finançament AJ i EBT

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Impulsar un centre d'atenció i promoció ambiental que acosti la ciutadania als valors naturals i humans 
del Baix Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L'oficina ambiental prendria una funció bàsicament didàctica, amb una vocació especial per reconèixer, 
divulgar i promoure la riquesa del medi natural i humà del Baix Ter. Aquest compromís necessita la 
participació activa de la comunitat local (escoles, administració, professionals, població,...). És una bona 
oportunitat per crear una plataforma de treball per a l'educació ambiental del conjunt de la societat, i  de 
foment de la participació i la implicació ciutadana en la preservació i millora de les qualitats de la 
diversitat paisatgística del Baix Ter.

En el marc d'aquests objectius socioambientals, aquest servei de referència per a la gent que viu i visita 
el Baix Ter, hauria d'incloure les següents iniciatives:

- identificació i habilitació d'una xarxa d'espais naturals representatius de la zona (punts d'observació 
panoràmica, indrets arboris, platja, plana al·luvial,...) com a llocs per a la docència, que enforteixi els 
vincles entre paisatge i escola,

- organització de concursos anuals (fotografia, treballs escolars, pintura/dibuix, estudis, idees 
ambientals,...) de promoció i valorització del patrimoni natural i social del Baix Ter,

- organització de xerrades, conferències i seminaris d'acord amb el calendari ambiental internacional,

- publicacions periòdiques de petits dossiers amb la divulgació de referències de treballs i articles de 
recerca sobre el patrimoni local del Baix Ter, la difusió del coneixement local procedent de la saviesa 
popular (activitats i maneres de fer tradicionals) de la gent gran, i publicació de les síntesis dels treballs i 
de les fotografies premiades en el concurs ambiental,

- organització de trobades públiques entre escoles, per compartir experiències ambientals com a font 
d'aprenentatge per a la millora de les pràctiques sostenibles a l'escola, i per donar a conèixer a la 
població les seves activitats i iniciatives escolars,

- proposta de noves activitats complementàries a les iniciatives de l'Entitat d'Educació Ambiental del 
Centre Cultural de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, amb l'objectiu d'ampliar l'àmbit de les 
excursions i els itineraris lliures o guiats fins a l'interior del Baix Ter, i donar a conèixer especialment 

Projectes de divulgació i promocióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.1. Promoció d'un projecte educatiu territorial i socialment integrador

6.1.2. CREAR L'OFICINA PER A LA SOCIALITZACIÓ DEL PATRIMONI 
NATURAL I HUMÀ DEL BAIX TER

Acció

Accions relacionades 6.1.4.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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l'estructura i el funcionament del paisatge forestal i agrari tradicional de la zona (s'establirien contactes 
amb les cases rurals, i els centres de formació i experimentació agrària),

- creació d'un programa protocolari de bones pràctiques ambientals pels empleats de les dependències 
municipals,

- establir programes de formació inicial i continuada del professorat i els educadors ambientals en 
matèria d'educació ambiental, així com un pla de formació ambiental de suport als responsables polítics 
i tècnics de l'administració local,

- explorar i informar de les línies de finançament per a la realització de programes d'educació ambiental 
(p.e. convocatòries de projectes socioculturals d'entitats financeres,...),

- garantir l'adhesió a les campanyes sortints i institucionalitzades de sensibilització ambiental per 
acostumar la població a les pràctiques sostenibles, 

- potenciar el compromís dels recursos informatius locals -revistes, butlletins i webs municipals- amb la 
comunicació ambiental (secció fixa dedicada a la matèria ambiental i recomanació sistemàtica de 
pàgines web de temàtica ambiental a les publicacions escrites, proposta de links ambientals a les 
pàgines web municipals,...), i

- promoure sistemes i canals de comunicació entre les diferents administracions i els agents socials 
(associacions, entitats, particulars,...) per optimitzar la identificació i la resolució dels problemes 
ambientals.

Integrat als principis de la Dècada de l Educació pel Desenvolupament Sostenible (2005-2014), la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a partir del 
Decret 68/2004 de 20 de gener d assignació de competències i funcions de diferents departaments de 
l administració de la Generalitat, té la capacitat de promoure i coordinar plans i programes d investigació 
i de formació ambientals, que fomentin la implicació de tots els agents socials als processos pel 
desenvolupament sostenible.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ i Museu de la Mediterrània

Fonts de finançament DdG, CCBE, CCAE, DE i sector privat

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Crear un centre virtual de documentació i recursos didàctics per donar suport i assessorament tècnic i 
material als professors en l'àmbit de l'educació ambiental

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Aquest servei podrà ser un enllaç dins la pàgina web de l'ens supramunicipal del Baix Ter, i esdevindria 
un suport tècnic i material per a l'exercici educatiu de sensibilització ambiental dels alumnes des dels 
centres d'ensenyament. 

Aquest espai virtual podria integrar-se i ampliar els serveis virtuals del Centre de Recursos Pedagògics 
(CRP) del Baix Empordà. Constaria dels següents serveis:

- un recull i actualització dels recursos pedagògics a la xarxa Internet amb relació a l'educació ambiental,

- la producció de material didàctic propi i adaptat a tots els nivells educatius a partir de la informació 
elaborada al llarg del procés de redacció de l'Agenda 21 del Baix Ter,

- un recull de notícies de premsa relacionades amb el medi ambient i els seus projectes, iniciatives i 
impactes a qualsevol escala. A partir del seu comentari crític per part dels alumnes i el professorat, es 
fomenta la integració de l'educació, la reflexió, la comunicació i la interpretació a les aules, i

- el plantejament d'un fòrum de participació per al debat i l'intercanvi d'experiències entre el professorat 
dels centres educatius del Baix Ter, i també amb centres externs.

Seria molt convenient la integració a la dinàmica i l'activitat de la Societat Catalana d'Educació 
Ambiental, que impulsa projectes de treball compartits, interdisciplinars i distribuïts per tot el territori 
català.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 1-2 anys/ Continuat

Fonts de finançament DdG i DE

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.1. Promoció d'un projecte educatiu territorial i socialment integrador

6.1.3. ESPECIFICAR UN ESPAI VIRTUAL DE RECURSOS 
PEDAGÒGICS DEL BAIX TER SOSTENIBLE EN EL MARC DEL CRP 
DEL BAIX EMPORDÀ

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats CE
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Objectiu

Crear un servei coordinat de gestió i organització d'un programa educatiu no reglat comú al Baix Ter que 
s'adapti a les necessitats formatives de tots els col·lectius de la societat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Actualment s'estan debatent les bases per a la futura Llei d'Educació permanent de Catalunya, que ha 
de garantir el dret a la formació bàsica, a la preparació professional, a les oportunitats educatives per a 
les millores laborals, i a l'enriquiment personal. Aposta per un sistema educatiu no reglat més flexible, 
obert i adequat a les necessitats i expectatives dels diversos col·lectius de la societat.

Un dels fonaments de la sostenibilitat social és la igualtat d'oportunitats sense exclusions en la formació 
continuada de les persones, l'augment del nivell d'instrucció de la població (formació personal, 
preparació ocupacional i acadèmica, aprenentatge d'idiomes,...), i l'enfortiment de les relacions socials.

El servei proposat és una contribució a la millora del desenvolupament social dels pobles del Baix Ter, 
una proposta per a la coordinació i programació conjunta d'activitats formatives entre tots els municipis, 
que siguin obertes a tota la seva població, i siguin organitzades alternativament per a tot el territori. 
D'aquesta manera, es crea un servei comú que permetrà el repartiment dels costos econòmics (personal 
docent, promoció, aules,...) i dels beneficis socials (diversificació de l'oferta formativa) que derivin de la 
proposta.

Aquest servei itinerant crearà un programa de cursos i tallers per a la formació personal, la preparació 
ocupacional i acadèmica, l'aprenentatge d'idiomes, xerrades d'àmbits temàtics específics, activitats d'oci, 
el reciclatge i el perfeccionament en diferents àmbits del coneixement,... pel conjunt de la població del 
Baix Ter. 

En aquest context, el servei desenvoluparia ordenadament les següents accions:

- sondeig popular de les necessitats formatives i les preferències temàtiques de tots els col·lectius 
socials del Baix Ter, 

- coordinació i compatibilitat amb l'oferta de l'Escola d'Adults de Torroella de Montgrí,

- definició d'un programa formatiu comú, ampli, divers i adaptat a les conveniències de la gent, i ajustat 
a les disponibilitats horàries de cada col·lectiu,

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.1. Promoció d'un projecte educatiu territorial i socialment integrador

6.1.4. CREAR EL SERVEI ITINERANT DE CURSOS DE FORMACIÓ 
OCUPACIONAL, ACADÈMICA I PERSONAL DEL BAIX TER

Acció

Accions relacionades 6.4.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- planificació d'un calendari anual de cursos formatius i proposta dels llocs de celebració que impliquin a 
tots els municipis del Baix Ter,

- exploració d'ajuts i subvencions per a l'organització dels cursos formatius, procedents dels mateixos 
ajuntaments i el Departament d'Educació,

- planificació d'una campanya activa de promoció del programa anual, i

- recerca de fòrmules per a la mobilitat de les persones que volen assistir a cursos i activitats de 
municipis veïns, i no tenen mitjans per desplaçar-se.

La proposta ampliarà i diversificarà el programa formatiu existent en la majoria de municipis, i iniciarà 
aquesta pràctica educativa a altres municipis que actualment no es duu a terme (Fontanilles, Garrigoles, 
La Tallada d'Empordà, Palau-sator, Serra de Daró i Ullastret).

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ, EAT i sector privat

Fonts de finançament DE i DdG

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Augmentar i dispersar el nombre de centres educatius pel primer cicle d'infantil a la zona del Baix Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Per assolir la descentralització territorial del procés educatiu, i concretament per equilibrar l'activitat del 
primer cicle d'infantil dins el territori del Baix Ter, seria convenient considerar la construcció de noves 
escoles bressol amb un servei d'àmbit local o d'influència supramunicipal, especialment en municipis 
veïns de Torroella de Montgrí, Pals i Verges, per permetre alliberar places de les seves llars d'infants, 
que poden ser insuficients a curt termini per cobrir l'elevada i creixent demanda local.

L'obertura de noves llars infantils a la zona del Baix Ter possibilitaria que l'educació dels infants de 0 a 3 
anys sigui prou flexible per adaptar-se a les necessitats d'aquests alumnes i tanmateix a les de les seves 
famílies. D'aquesta manera es podria garantir que el procés educatiu dels infants es desenvolupi, en la 
mesura del possible, d'acord amb la suficiència de la demanda local, en el mateix municipi de residència 
o bé en municipis veïns molt propers.

L'administració educativa catalana vol respondre a aquesta necessitat amb la figura de les Llars d'Infants 
Rural.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 1-2 anys/ Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DE

Fonts de finançament DE i AJ

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.1. Promoció d'un projecte educatiu territorial i socialment integrador

6.1.5. CONTRIBUIR EN LA DESCENTRALITZACIÓ DEL SERVEI DE LES 
ESCOLES BRESSOL EN EL TERRITORI

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Diagnosticar el parc d'habitatges actual per conèixer les possibilitats d'afegir els habitatges vacants al 
mercat, i contribuir a un urbanisme social i ambientalment sostenible

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les polítiques municipals amb relació a l'accés a l'habitatge haurien d'activar l'habitatge desocupat i 
mobilitzar el règim de lloguer.

La caracterització del parc d'habitatges buits és una base pel coneixement de la reserva d'habitatges 
vacants susceptibles a ser ocupats, que podrien ser objecte de polítiques socials per facilitar el seu 
accés des dels col·lectius amb més vulnerabilitat econòmica (joves, població amb rendes baixes, gent 
gran,...), i d'aquesta manera contribuir a augmentar els habitatges disponibles renunciant a la intensa 
activitat constructiva que es desenvolupa avui amb l'argument de respondre a la demanda residencial. 
D'altra banda, el diagnostic i el control de la qualitat dels edificis, garantiria la conservació del parc 
d'habitatges existent al conjunt dels municipis.

L'anàlisi que es proposa segueix la mateixa línia d'estudi proposada per una de les accions del Pla 
d'Acció de Torroella de Montgrí, i seria bo mantenir aquesta perspectiva de treball pel conjunt de 
municipis del Baix Ter.

Aquest inventari hauria de contemplar bàsicament la següent informació:

- la quantitat real d'habitatge buit (en bones i males condicions d'habitabilitat),

- característiques generals dels habitatges buits (localització dins el terme municipal, superfície, 
instal·lacions existents, estat de conservació,...),

- motius pels quals l'habitatge es troba buit, i

- predisposició dels propietaris per llogar o vendre l'habitatge buit.

Un cop assolida aquesta informació, l'administració local o supramunicipal hauria d'establir mecanismes 
d'intervenció per disposar d'aquests habitatges a preus raonables.

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.2. Planificació i mecanismes per garantir l'accés a l'habitatge

6.2.1. ELABORAR UN CENS D'HABITATGES BUITS APTES PER 
ARRIBAR A SER OCUPATS

Acció

Accions relacionades 6.2.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ i sector privat

Fonts de finançament AJ

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Encetar polítiques comunes de recuperació d'habitatges al Baix Ter amb l'objectiu de ser ocupats per a 
l'acolliment residencial i/o l'ús sociocultural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El nou context social d'emergència del moviment migratori i la tradicional arribada de treballadors 
temporals per a les feines del camp, requereixen una presa de decisions enfocades a l'acolliment 
estacional d'aquests temporers.

La gestió pública de la immigració necessita la implicació de l'administració local més propera al territori. 
La seva intervenció és fonamental per resoldre o prevenir els riscos socials que deriven de la 
desintegració o les dificultats de l'adaptació inicial dels nouvinguts al context social.

La disponibilitat d'edificis públics ha d'entendre's com una bona oportunitat per compatibilitzar la seva 
utilització com a residència temporal dels immigrants per motius laborals i, fora de l'època d'acolliment 
d'aquests temporers, com a espais de suport per desenvolupar activitats o cursos culturals destinats al 
conjunt de la ciutadania.

Pel cas de Torroella de Montgrí i Pals, l'aprofitament exclusiu de molts habitatges de lloguer durant 
l'estiu, podria tenir un complement d'utilització durant la resta de l'any com a residències d'acollida 
transitòria per la gent nouvinguda mentre busquen un habitatge habitual, i que es troben en fase 
d'adaptació a les seves noves circumstàncies socials, culturals i lingüístiques L'Ajuntament podria 
intervenir com a intermediari.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 1-2 anys

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ

Fonts de finançament DMAiH, CCBE, CCAE i sector privat

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.2. Planificació i mecanismes per garantir l'accés a l'habitatge

6.2.2. IMPULSAR UN SERVEI COMUNITARI DE POLÍTIQUES 
DECIDIDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS PER A LA SEVA 
REUTILITZACIÓ RESIDENCIAL I/O SOCIOCULTURAL

Acció

Accions relacionades 6.2.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Crear un servei de protecció social i d'atenció continuada a la realitat de l'habitatge a la zona del Baix Ter

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La provisió d'habitatges destinats a polítiques socials es configura com un servei d'interès general per 
assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.

Les administracions han de comprometre's a resoldre les desigualtats socials en l'accés a l'habitatge a 
partir de polítiques intervencionistes d'obtenció i gestió de patrimoni municipal, i d'intermediació entre 
agents implicats per racionalitzar el mercat lliure i proporcionar oportunitats d'accessibilitat per a les 
capes de la població amb rendes baixes.

Aquest servei prendria un sentit supramunicipal basat en la coordinació, seguiment i impuls de la 
col·laboració entre les administracions locals i supralocals en matèria d habitatge, amb l objectiu 
d assumir i desenvolupar mecanismes comuns amb relació a l ordenació i gestió del sòl, així com la 
promoció, construcció, adjudicació i gestió d habitatges.

D'acord amb aquests principis bàsics, l'oficina podria assumir les següents responsabilitats:

- el seguiment de les demandes reals d habitatge (nombre de persones, necessitat d'habitatge, dificultats 
d'accessibilitat, circumstàncies personals i familiars, ingressos econòmics,...),

- l atenció i assessorament a la ciutadania per accedir a l habitatge (informació dels programes impulsats 
des de l administració catalana per a la rehabilitació dels edificis, i dels programes d'ajuts per accedir a 
la compra i lloguer de l'habitatge que deriven del Departament de Medi Ambient i Habitatge),

- l'administració del patrimoni públic des dels Ajuntaments, a partir de polítiques decidides a facilitar 
l'accés als habitatges de nova construcció a preus assequibles en règim de compra o lloguer, d'acord 
amb el que estableix el Text Refós de la Llei d'Urbanisme 1/2005 de 26 de juliol,

- la creació d'una borsa d habitatge pel lloguer social, entès com a servei de mediació pública, que adopti 
les iniciatives de les polítiques que impulsa el DMAiH (programa de cessió d'habitatges pel seu lloguer, 
convocatòries d'ajuts al pagament del lloguer, xarxa de mediació pel lloguer social, xarxa d'habitatges 
d'inclusió,...),

- la col·laboració amb tot el que correspongui a l estudi i la investigació sobre l habitatge,

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.2. Planificació i mecanismes per garantir l'accés a l'habitatge

6.2.3. CREAR L'OFICINA DE L'HABITATGE PER A L'ATENCIÓ DE LA 
DEMANDA D'HABITATGE, LA PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
EL SEGUIMENT DEL PARC D'HABITATGES EXISTENT

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- la incentivació d entitats financeres perquè participin en les polítiques de lloguer, i en el cas de 
l'adquisició d'habitatges nous, ofereixin quotes adaptades a la situació econòmica del comprador, 
especialment dels joves,

- l'establiment de programes de vigilància contra l assetjament immobiliari,

- prendre atenció a les possibilitats per part dels Ajuntaments a intervenir fiscalment sobre els habitatges 
desocupats per evitar l'especulació, 

- apostar decididament pel sistema de la "Masoveria urbana", molt utilitzat al centre d'Europa i al Regne 
Unit, que consisteix en promoure acords entre propietaris i llogaters amb l'objectiu d'ocupar habitatges 
desocupats, de forma regulada i legal, i amb la participació d'un organisme públic com a mediador,

- constituir una cooperativa d'habitatge, que actuaria com a promotora en el mercat immobiliari, i 
renunciaria al benefici derivat, amb la finalitat d'obtenir un preu menor d'adjudicació dels habitatges que 
construeix pels seus socis. La cooperativa demanaria a les Administracions Públiques, en compliment 
dels Plans d'Habitatge, que els adjudiquin sòls a preus més econòmics que permetin desenvolupar la 
promoció de l'habitatge protegit,

- el control tècnic de l estat de conservació dels habitatges existents i donar a conèixer l'acolliment als 
ajuts públics de rehabilitació d'edificis, alhora que procurar el seguiment de la qualitat de l'espai urbà 
públic, i

- recollir els motius de les parelles joves a l'hora d'establir la seva residència al municipi actual, amb 
l'objectiu de conèixer experiències que ajudin a considerar els factors determinants d'adquisició d'un 
habitatge i les raons del lloc escollit.

En el conjunt de tot aquest àmbit és fonamental explorar i reforçar la fórmula dels convenis entre 
Generalitat i Ajuntaments per consolidar la corresponsabilització en la gestió de l'accés a l'habitatge.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2 anys/ Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ i sector privat

Fonts de finançament AJ i DMAiH

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Adequar el transport col·lectiu a les demandes de mobilitat de la població per motius d'atenció sanitària

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El transport col·lectiu ha de donar resposta a la mobilitat que generen les necessitats de l'atenció 
sanitària. Per això, l'accessibilitat de la població als centres d'assistència mèdica i hospitalària ha de ser 
directa i estar garantida.

En aquest sentit cal adaptar amb coherència l'oferta del transport col·lectiu al mapa oficial d'assignacions 
de la població a centres sociosanitaris públics a partir de les següents accions:

- assegurar els enllaços entre cada municipi i els seus centres d'atenció primària i hospitalaris de 
referència, i

- augmentar la freqüència horària del servei d'anada al centre de referència i de tornada al municipi 
d'origen.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 1 any

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats CCBE i CCAE

Fonts de finançament CCBE, CCAE i DMAiH

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

6.3.1. ADAPTAR AMB RIGOR L'OFERTA DE TRANSPORT COL·LECTIU 
AL MAPA SOCIOSANITARI DEL BAIX TER

Acció

Accions relacionades 2.2.3.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Considerar l'oferta d'establiments per a l'assistència social per millorar l'atenció i la qualitat de vida d'una 
població en clar procés d'envelliment

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les polítiques socials del Baix Ter han de saber atendre les necessitats creixents i comunes 
d'assistència sociosanitària per a la gent gran, que deriven dels efectes de l'envelliment de la seva 
població.

És imprescindible donar una resposta eficaç i de qualitat a les necessitats procedents de la població més 
gran que requereix una atenció continuada.

L'única oferta de places en centres d'atenció a la gent gran al Baix Ter es localitza a Torroella de Montgrí 
(Residència i Centre de dia Santa Caterina). Per augmentar l'autonomia funcional en l'àmbit sociosanitari 
del Baix Ter i garantir la proximitat dels familiars als pacients, seria convenient considerar la possibilitat 
d'assumir col·lectivament la instal·lació d'un o més equipaments, ja siguin públics o privats, d'atenció 
social (centre de dia i residencial).

Aquests centres esdevindrien una referència territorial a la zona del Baix Ter, i caldria emplaçar-los en 
terrenys públics municipals reservats per a equipaments d'ús col·lectiu.

És notori que cal un augment de les capacitats d'adaptació constant del territori del Baix Ter a les 
necessitats de les persones grans i de tots els col·lectius amb dificultats físiques i psíquiques, amb la 
voluntat de garantir la seva seguretat, autonomia personal i participació. En aquest sentit, a part de les 
opcions anteriors, seria bo explorar el model dels pisos assistits i terapèutics per a les persones amb 
dependència. Aquests recursos permeten aprendre i mantenir hàbits d'autonomia personal i relacional, 
faciliten la integració en la comunitat i, en definitiva, suposen una millora de la qualitat de vida de 
l'usuari.

D'aquesta manera s'impulsaria la creació d una xarxa sociosanitària bàsica que facilitaria la integració, 
racionalització, optimització i ampliació dels recursos i serveis actualment existents a la zona del Baix 
Ter.

Grau de prioritat Alta Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

6.3.2. CONSIDERAR L'OFERTA D'EQUIPAMENTS SOCIOSANITARIS 
DE NECESSITAT I UTILITZACIÓ COMUNA AL BAIX TER

Acció

Accions relacionades 6.4.6.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 3 anys

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ

Fonts de finançament AJ, DBiF, DS i sector privat

Cost inversió ( ) Variable
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Objectiu

Reforçar el model d'atenció mèdica primària

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L'atenció primària de la salut és el primer nivell d'accés de la societat a l'assistència sanitària. Els 
consultoris mèdics locals són els centres que acullen aquest servei primari. La millora de les relacions 
més locals entre el sistema sanitari i la població és una garantia per a la qualitat del servei, la seguretat i 
la confiança dels pacients, i la repercussió positiva en el funcionament de la xarxa d'atenció sanitària 
catalana.

Les accions proposades responen a la necessitat de reforçar el servei mèdic proper a les persones, i de 
millorar l'accessibilitat de la gent gran i amb problemes de mobilitat als serveis sanitaris. Aquestes 
demandes s'han d'integrar als plans de revisió del servei d'atenció sanitari que periòdicament realitza el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

D'aquesta manera caldria considerar la següent proposta d'accions específiques:

- plantejar la possibilitat d'assignar la població de La Tallada d'Empordà a l'hospital de Girona com a 
centre de referència,

- revisar l'horari d'atenció mèdica, adaptat el màxim possible a les disponibilitats horàries de la població, 
tant l'escolar com la treballadora i de la tercera edat, i dimensionar fidelment el servei a les previsions de 
creixement demogràfic derivat del desenvolupament urbanístic,

- adaptar la durada de l'horari a les demandes potencials dels municipis d'acord amb la vulnerabilitat de 
la població, a part de tenir en compte el nombre d'habitants,

- validar permanentment la suficiència de les capacitats assistencials dels centres d'atenció primària 
(equipament, serveis i personal mèdic),

- vetllar per un seguiment del servei d'ambulància en casos d'emergència, a fi de detectar el nombre 
anual i les causes d'anomalies en el temps d'espera i, consegüentment, procedir en les mesures 
correctores oportunes,

- reforçar la coordinació actual entre els consultoris locals de la mateixa Àrea Bàsica de Salut per 
garantir el servei d'assistència primària fora del seu municipi, sense haver de moure's fins al CAP de 

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

6.3.3. REVISAR L'HORARI D'ATENCIÓ MÈDICA PRIMÀRIA, VALORAR 
LA SUFICIÈNCIA DE L'EQUIPAMENT SANITARI, I REFORÇAR LA 
COORDINACIÓ ENTRE ELS CONSULTORIS LOCALS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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referència i pressionar més el seu volum de visites, i

- explorar fórmules per organitzar la recollida mòbil de receptes mèdiques, un servei de suport a la gent 
gran amb dificultats de mobilitat, que permeti recollir la recepta al propi domicili, adquirir el medicament 
a la farmàcia i portar-lo a l'usuari. En aquest sentit, per estalviar visites burocràtiques al metge, hi ha un 
projecte de l'administració catalana per a la utilització d'una tarjeta sanitària que permetrà el control de la 
renovació de la medicació des de les farmàcies, les quals entraran en en el procés clínic.

Aquest darrer punt admet la possibilitat de crear la figura d'un Servei de Circulació i Atenció Ciutadana al 
Baix Ter, amb l'objectiu de resoldre encàrrecs quotidians per a la gent dels municipis, especialment per a 
les persones amb dificultats de mobilitat. Aquest servei podria assumir la recollida de receptes, el 
transport de paquets, el desplaçament de la gent a altres municipis veïns per accedir a l'oferta 
sociocultural, el desplaçament programat a centres mèdics,..

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DS

Fonts de finançament DS

Cost inversió ( ) Oragnitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Mantenir el compromís social amb les campanyes de promoció de la salut i d'activitats preventives de 
malalties

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Des de la Regió Sanitària de Girona s'estableixen unes polítiques estratègiques de pedagogia per a la 
millora del benestar social a partir de la programació d'activitats preventives de malalties i de promoció 
de la bona salut de la població. Aquestes campanyes es planifiquen en el marc del Pla de Salut, que es 
renova periòdicament amb la inclusió de novetats en la planificació de les campanyes públiques.

En aquest context, cal seguir acollint aquestes iniciatives de foment dels hàbits saludables i pràctiques 
de prevenció i detecció de malalties, a partir de:

- mantenir o iniciar la costum del consell assistit del metge als pacients per a la prevenció de riscos per a 
la salut,

- repartir estratègicament les publicacions de promoció de la salut als dispensaris mèdics, als 
ajuntaments, als centres de trobada social dels municipis i a les escoles,

- perpetuar campanyes antigues d'interès especial i sense caducitat en la societat actual (Riscos a les 
llars per persones grans, Salut a casa, Nit segura, Atenció als trastorns de conducta alimentària,...),

- organitzar xerrades de professionals mèdics per reforçar el compromís social amb la salut, i

- continuar el programa "Salut i Escola" als centres educatius amb l'objectiu d'apropar els serveis de 
salut a les escoles i als adolescents, facilitar els seus hàbits saludables i minimitzar els comportaments 
de risc per a la seva salut.

En definitiva, l'objectiu és garantir i ampliar l'educació a la població per a les bones pràctiques de salut.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de divulgació i promocióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

6.3.4. CONTINUAR I REFORÇAR L'ADAPTACIÓ DELS CENTRES 
MÈDICS I DE LES ESCOLES ALS PROGRAMES PER A LA BONA 
SALUT QUE PLANIFICA LA REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DS

Fonts de finançament DS
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Objectiu

Facilitar i garantir la integració social, cultural i lingüística dels immigrants nouvinguts al Baix Ter, i 
promoure un marc favorable i participatiu per a la convivència i la cohesió social

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Actualment, des del Consell Comarcal del Baix Empordà, s'impulsa el Pla de Ciutadania i immigració, un 
projecte que es preocupa per l'evolució social cap a la igualtat dels drets i deures de tots els ciutadans 
de la comarca sense exclusions, i procura un treball actiu per a la interculturalitat, la convivència, la 
cohesió social,...

El servei d'acollida i integració social dels immigrants del Baix Ter podria integrar-se en les línies 
estratègiques d'aquest pla comarcal, i alhora atendre amb més precisió la realitat social i demogràfica 
del Baix Ter per assegurar la seva evolució cap a una societat plural i respectuosa amb les diferències 
socials i culturals.

Amb aquest objectiu general, prendria sentit l'Oficina per la convivència i la cohesió social, un servei a la 
ciutadania que hauria de reforçar i complementar els dispositius de treball del Consell Comarcal del Baix 
Empordà i dels equips d'assistència social de la comarca, amb l'objectiu d'acotar més la incidència de la 
seva actuació sobre el Baix Ter. En aquest sentit, caldria reunir esforços en:

- assumir una representació territorial al Baix Ter del programa de promoció de la ciutadania responsable 
del Consell Comarcal del Baix Empordà,

- assessorar els immigrants sobre els drets, els deures i les oportunitats socials, l'orientació laboral, 
jurídica, escolar i sanitària, i el coneixement del seu entorn geogràfic, de la llengua i la cultura catalana, 
a partir de l'atenció personal i l'entrega de guies editades en versió bilingüe (català i llengua d'ús o 
coneguda per l'immigrant),

- crear un servei especial de suport a l'atenció i integració dels alumnes immigrants a les escoles,

- explorar i assimilar experiències exitoses d'acollida i mediació de la immigració,

- reforçar els serveis socials d'atenció a la immigració per millorar la prevenció de conflictes,

- explorar fonts i convocatòries d'ajuts per a la promoció de l'educació cívica, el foment de la democràcia 
i la inclusió social (p.e. Fundació Jaume Bofill, convocatòries de projectes socioculturals d'entitats 

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

6.3.5. CREAR UN SERVEI D'ACOLLIDA I INTEGRACIÓ SOCIAL PER A 
IMMIGRANTS DEL BAIX TER EN COORDINACIÓ AMB EL PLA DE 
CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL BAIX EMPORDÀ

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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financeres, convocatòries de subvencions des del departament de Benestar social i família adreçades a 
ens locals pel desenvolupament de programes i accions d'acollida i integració de persones estrangeres 
immigrades,...),

- impulsar a escala supramunicipal, com ja ha desenvolupat l'Ajuntament d'Ullà, el projecte pilot "Espais 
Joves Interculturals", per donar suport a les polítiques que fomentin la convivència i l'intercanvi entre 
joves autòctons i immigrants,

- crear la Oficina de català del Baix Ter, que hauria de dependre del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, i alhora cooperar amb l'existent a Torroella de Montgrí, amb la qual s'impulsaria el 
voluntariat lingüístic com un suport humà decisiu per desenvolupar aquest servei a partir de dos 
programes: 1) programa de dinamització lingüística (assessorament i bases per a l'aprenentatge de la 
llengua catalana, mostra de pel·lícules en versió original, sortides culturals, activitats esportives,...) i 2) 
programa de suport (intercanvis de conversa per a la pràctica de les llengües), i

- en el marc de la necessitat de regular un servei de mediació de l'habitatge per a tots els grups socials, 
incidir especialment en el col·lectiu immigrant per evitar la seva exclusió social i garantir la igualtat 
d'oportunitats entre tots els membres de la societat. Existeixen mecanismes útils com la borsa 
d habitatge en règim de lloguer i pisos compartits, desenvolupada per un sistema de mediació, entre la 
població immigrant que compleix els requisits per accedir a un habitatge, però que es troba amb 
impediments per accedir-hi pel rebuig i negativa de molts propietaris i immobiliàries.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 1 any/ Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ, CCBE, CCAE i DBiF

Fonts de finançament DBiF i sector privat

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Garantir les prestacions socials per a la millora de la qualitat i les condicions de vida de la gent gran i de 
les persones dependents, i prevenir o eliminar els motius d'exclusió social

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El sistema de l'assistència social desenvolupa activitats generals de prevenció, atenció i promoció social, 
amb l'objectiu de garantir la participació i els beneficis de la vida social del conjunt de la població.

Per assolir aquest escenari social, és imprescindible revisar les possibilitats tècniques i la suficiència 
humana dels serveis assistencials, així com la seva capacitat d'adaptació a les necessitats socials 
canviants, d'acord amb la realitat i l'evolució de les noves perspectives sociodemogràfiques. Els efectes 
de les dinàmiques migratòries i de l'envelliment de la població reclamen una atenció especial.

En aquest context de noves demandes socials, creixents i diversificades, es necessita dimensionar els 
serveis d'atenció social a les necessitats reals de la població. Per millorar la seva cobertura assistencial 
caldria engegar les següents mesures:

- ampliar proporcionalment els efectius humans a les demandes assistencials (augmentar especialment 
les plantilles de treballadors familiars i treballadors socials) que garanteixi el desenvolupament d'un 
servei d'atenció social pròxim, atent i de qualitat,

- reforçar els programes assistencials de necessitat creixent (atenció a la gent gran, suport a l'atenció 
domiciliària, protocols de detecció i tractament de la violència domèstica, integració dels immigrants, 
prevenció i atenció de la marginació social, assistència a la infància i a l'adolescència,...), aprofitant les 
iniciatives europees de creació de jaciments d'ocupació en l'àmbit de l'assistència social, molt útil per 
ampliar els recursos humans en un sector de primera necessitat social avui i a curt termini,

- la projecció d'una població envellida requereix augmentar els serveis d'atenció a les persones en 
situació de dependència, i preparar els cuidadors i l'entorn familiar a l'assistència dels malalts sense 
autonomia personal,

- ampliar el servei de teleassistència, i

- augmentar les capacitats informàtiques dels serveis socials de la comarca i modernitzar les bases de 
dades per a l'entrada d'informació i la consulta i gestió dels expedients.

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

6.3.6. AMPLIAR ELS RECURSOS HUMANS I REFORÇAR ELS 
DIFERENTS SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL

Acció

Accions relacionades 6.3.7.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ, CCBE i CCAE

Fonts de finançament DBiF, CCBE i CCAE

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Controlar l'evolució de les demandes d'atenció social i sanitària del Baix Ter per planificar i dimensionar 
els serveis assistencials, i atendre especialment les necessitats de la gent gran

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Aquesta comissió vol desenvolupar una política sostinguda de seguiment territorial al Baix Ter sobre les 
mancances dels serveis sociosanitaris, amb l'objectiu de reforçar, complementar i contribuir en la millora 
de les funcions dels equips bàsics d'atenció social i sanitària, i permetre incidir localment en el control 
més detingut i la detecció precoç i oportuna d'anomalies, disfuncions, necessitats i noves oportunitats en 
l'assistència de les persones.

Convé preocupar-se per l estat de salut, el grau de benestar, l'autonomia i la qualitat de vida de les 
persones, especialment de la gent gran, així com per l'evolució i assessorament de l'entorn familiar. En 
aquest sentit, es vol reforçar la participació  i la comunicació entre tots els agents socials i administratius 
implicats en els serveis assistencials. Les accions proposades pretenen donar continuïtat i cobertura al 
desenvolupament de les funcions de les comissions de la comarca del Baix Empordà amb relació als 
serveis sociosanitaris: a) Comissió de coordinació social i sanitària, b) Consell Consultiu de la Gent 
Gran, i c) Comissió tècnica de coordinació en el treball entre els equips bàsics de serveis socials de la 
comarca, i l'àrea de benestar social del Consell Comarcal.

L'objectiu principal és representar, garantir i reforçar les funcions d'aquest servei al territori del Baix Ter. 
Les accions específiques serien les següents:

- atendre les necessitats i les observacions de la població amb relació a la qualitat i els dèficits dels 
serveis sociosanitaris del Baix Ter, i esdevenir un espai de recollida de les sensibilitats, mancances i 
aportacions des dels col·lectius de la tercera edat per poder plantejar propostes de millora,

- mantenir un contacte permanent amb els equips d'atenció bàsica sanitària i social per comunicar les 
demandes i les opinions dels usuaris sobre el servei, però també valorar la realitat, l'evolució i les 
perspectives de les necessitats sociosanitàries del Baix Ter, amb la voluntat d'incorporar el conjunt de 
totes aquestes aportacions a la planificació estratègica de l'assistència,

- esdevenir un punt d'informació de referència per a la gent gran per a la seva orientació en la pràctica 
d'activitats socioculturals, esportives, excursions,...,

- exportar a la resta del Baix Ter el model de la xarxa de solidaritat veïnal que proposa l'A21 de Torroella 

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

6.3.7. CREAR UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'EVOLUCIÓ DE LA 
DEMANDA SOCIOSANITÀRIA DEL BAIX TER

Acció

Accions relacionades 6.3.6.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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de Montgrí, a partir de la creació d'una borsa de voluntariat que assumeixi les tasques d'acompanyar a la 
gent gran que viu sola, de controlar les seves condicions d'habitabilitat, de compartir l'atenció a les 
persones discapacitades,..., i

- explorar fonts i convocatòries d'ajuts per a la promoció de l'educació cívica, el foment de la democràcia 
i la inclusió social (p.e. Fundació Privada Auris4, convocatòries de projectes socioculturals d'entitats 
financeres,...).

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ, CCBE, CCAE, DS i DBiF

Fonts de finançament AJ, CCBE, CCAE, DS, DBiF i sector privat

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Incrementar la qualitat de la tasca policial amb la millora del servei dels itineraris de proximitat rural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Amb el desplegament actual dels Mossos d Esquadra, els requeriments urgents i els serveis qualificats 
de no productius (relacionats sobretot amb les funcions de policia judicial) absorbeixen un temps i uns 
recursos que limiten els mecanismes de prevenció i proximitat. 

En aquest sentit, les visites policials efectuades pel servei dels itineraris de proximitat rural són limitades 
a la gran majoria dels municipis del Baix Ter, fet que desvirtua la vocació d aquest servei pioner a la 
Regió Policial de Girona i que cerca la complicitat del teixit social dels pobles, detectar situacions de 
preconflicte i, consegüentment, incrementar la sensació subjectiva de seguretat ciutadana.

Per tant, els governs locals del Baix Ter, de manera individual i conjunta, avaluaran els possibles dèficits 
actuals dels itineraris de proximitat -sobre les rutes, els llocs i persones consultades- i en cas que es 
determini la necessitat de potenciar aquest servei paral·lel al patrullatge ordinari, es trametrà la sol·licitud 
pertinent al cap de l Àrea Bàsica Policial i el de la Regió Policial perquè així en tinguin constància i 
puguin procedir en el moment i en la mesura que sigui possible.

Així mateix, els ajuntaments del Baix Ter i les comissaries policials de la Bisbal d Empordà i l Escala 
procuraran fer conèixer a la població, ateses les confusions detectades, que les denúncies es poden 
efectuar a qualsevol comissaria, independentment de quina sigui l assignada.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, EBT

Altres organismes implicats DI

Fonts de finançament DI

Cost inversió ( )

Estat d'execució Acció no iniciada

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

6.3.8. POTENCIAR ELS SERVEIS DE POLICIA PRÒXIMA I PREVENTIVAAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Disposar d un canal de comunicació i cooperació supramunicipal sobre l oferta i la demanda en 
programació cultural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El territori del Baix Ter no disposa d un canal permanent de cooperació entre les administracions locals 
per a l intercanvi d informació, d ajut mutu, sobre activitats culturals itinerants en el territori, les de 
possible organització i coordinació conjunta, les que disposen de subvenció, etc.

Davant aquesta mancança, l acció de crear una borsa d activitats culturals per al territori del Baix Ter, 
inspirada en les borses de treball, és concebuda de la següent manera:

- La borsa es gestionarà des de la web de l ens supramunicipal del Baix Ter.

- Les webs dels ajuntaments disposaran d un vincle de connexió amb la borsa.

- La borsa estarà oberta a qualsevol oferta o demanda, sigui pública o privada, i sigui dins o fora del 
territori del Baix Ter.

- L ens supramunicipal disposarà del contacte en matèria cultural de cada ajuntament (nom, telèfon, 
adreça electrònica) per a finalitats de suport i complement a la borsa.

- L ens supramunicipal promourà i vetllarà per l èxit de la iniciativa prospectant especialment l oferta 
d activitats de pressupost assequible i/o organització supramunicipal.

Per tant, la Borsa d activitats del Baix Ter ha de ser un instrument perquè flueixi la informació i la 
cooperació sobre la demanda i l oferta d activitats culturals des de l òptica de:

- optimitzar els recursos en la programació sociocultural del municipis, i
- incrementar la freqüència, diversitat i qualitat de les activitats programades.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

6.4.1. CREAR LA BORSA D ACTIVITATS CULTURALS DEL BAIX TERAcció

Accions relacionades 1.1.1, 6.1.5.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats DC, entitats locals

Fonts de finançament EBT

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic
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Objectiu

Potenciar la implicació de les empreses establertes al Baix Ter en el finançament d activitats socials, 
culturals i ambientals que reverteixin en el territori

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els municipis del Baix Ter, a través del seu ens representatiu de futura creació, iniciarà una estratègia 
conjunta per vincular l objectiu amb el màxim nombre d empreses que exerceixen la seva activitat 
econòmica en el territori.

La iniciativa ha de permetre:

- Aconseguir una injecció econòmica per a la programació cultural dels municipis

- Estimular la creació cultural i projecció de les associacions i entitats del territori

- Reconèixer la vinculació i compromís de les empreses en el territori

El mecenatge de les empreses a l àmbit territorial està concebut per activitats i celebracions conjuntes o 
itinerants de caire social, cultural i ambiental. Es planteja un mecenatge que contribueixi en la 
dinamizació sociocultural de la població i que sigui un mitjà publicitari de les empreses a escala regional.

El mecenatge territorial de les empreses no hauria de desvincular-se amb el mecenatge local, restringit 
al municipi però d igual vàlua per a la viabilitat d activitats organitzades dins i per al municipi.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2-3 anys / Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats DC, entitats locals

Fonts de finançament EBT, sector privat

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

6.4.2. PROMOURE EL MECENATGE SOCIOCULTURAL ENTRE LES 
EMPRESES ESTABLERTES AL BAIX TER

Acció

Accions relacionades 6.4.1, 6.4.3.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Implicar activament a la població del municipi en l objectiu de potenciar les activitats socioculturals 
programades al llarg de l any

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L acció a desenvolupar obre diferents possibilitats adreçades a dinamitzar el moviment associatiu local i, 
consecutivament, afavorir que sorgeixin noves idees i projectes gestats i portats a terme per persones 
del municipi, en benefici d una major freqüència i diversitat de les activitats socioculturals.

Aconseguir incidir més en aquest benefici col·lectiu, amb la cooperació de la pròpia gent del municipi, 
pot plantejar-se a partir de les següents opcions:

a) Establir contacte amb persones residents en el municipi (de primera o segona residència) que per la 
seva professió, afició o recursos són capaces d impulsar una activitat sociocultural concreta, sigui 
individualment o promovent l associacionisme, i sigui puntual o periòdica.

b) Crear un concurs d idees o un fòrum obert a la participació de la gent del municipi amb inquietuds 
culturals perquè generin propostes per a la programació lúdica i cultural del municipi.

c) Iniciar una campanya de promoció de l associacionisme local, premiant de manera singular les entitats 
culturals que es comprometin a organitzar un esdeveniment dirigit a la població del municipi.

d) Estudiar les oportunitats i estímuls que pot generar l ens supramunicipal del Baix Ter a l hora de 
garantir, per exemple, una divulgació regional de les activitats locals o que aquestes esdevinguin 
itinerants.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Fonts de finançament AJ

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

6.4.3. MOBILITZAR LA CIUTADANIA I L ASSOCIACIONISME EN 
L OFERTA D ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Acció

Accions relacionades 6.4.1, 6.4.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Altres organismes implicats Entitats locals, agents socials i econòmics

120Document IV. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
Agenda 21 Local Baix Ter



Objectiu

Posar a l abast de la població del Baix Ter sortides periòdiques i variades per assistir a esdeveniments 
culturals de fora del territori

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Són diversos els municipis del Baix Ter que organitzen sortides per desplaçar-se conjuntament a alguna 
localitat de fora del territori (Barcelona, Figueres, Girona) per assistir a un acte o esdeveniment de caire 
sociocultural. Aquesta iniciativa és excel·lent perquè facilita un mitjà per a persones amb dependència o 
dificultat per desplaçar-se, a més de promoure el lleure i la cultura en sentit ampli dins el conjunt de la 
població.

Per tal de potenciar aquest servei i resoldre o prevenir possibles dificultats (anul·lacions per manca 
d inscrits, cost excessiu, etc.), els municipis del Baix Ter crearan una oferta conjunta d aquest tipus de 
sortides que, assegurant una major demanda, es pugui assolir:

- més diversitat en actes i centres a assistir,
- més recurrència de les sortides,
- més estalvi (ex. cost de l autocar), i/o
- més garanties de continuïtat d aquest servei.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats AJ, sector privat

Fonts de finançament AJ, sector privat

Cost inversió ( ) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

6.4.4. POTENCIAR L ASSISTÈNCIA A ACTES I CENTRES DE DIFUSIÓ 
CULTURAL

Acció

Accions relacionades 6.4.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Sospesar els beneficis de poder disposar d un pla estratègic integral i transversal per a les necessitats i 
oportunitats que tenen els joves del municipi

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La Secretaria General de Joventut de la Generalitat ha posat a disposició dels ens locals un marc 
d actuació en polítiques de joventut: el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Això s ha concretat al 
territori amb una proposta de planificació i intervenció estratègica com són els Plans locals de joventut.

Aquests plans permeten concebre polítiques globals de joventut des de la proximitat municipal, i ser una 
eina de treball que respongui a les circumstàncies pròpies de cada realitat sense ser exclusiu dels 
ajuntaments grans.

A partir d un marc metodològic comú (diagnòstic de la situació, disseny i planificació, i avaluació), cada 
municipi adapta els procediments metodològics propis de cada etapa del pla a les seves possibilitats 
tècniques i econòmiques.

En aquest context, l Ajuntament decidirà si emprèn la redacció d un Pla local de joventut, sospesant la 
possibilitat que aquest pla permet:

- Dissenyar polítiques de joventut específiques, transversals i integrals, que interrelacioni els diversos 
àmbits de la vida dels joves: la formació, el treball i l habitatge, la salut, la participació democràtica, 
l equilibri territorial i la cohesió social.

- Ser partícep dels objectius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i les seves dues línies d actuació 
prioritàries: afavorir l emancipació de les persones joves i fomentar la seva participació.

- Impulsar el pla de manera mancomunada o consorciada, no únicament municipal.

- Accedir a ajuts i subvencions que la Secretaria General de Joventut atorga a projectes per a joves que 
s elaborin en el marc d un Pla Local de Joventut (Ordre PRE/8/2006, de 10 de gener).

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig (3 a 5 anys) Període d'execució 2-3 anys

Estat d'execució Acció no iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

6.4.5. ESTUDIAR LA IDONEÏTAT DE DISPOSAR D UN PLA LOCAL DE 
JOVENTUT

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor AJ, EBT

Altres organismes implicats DC, Entitats locals, agents socials i econòmics

Fonts de finançament AJ, EBT

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic
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Objectiu

Disposar d una eina local i supramunicipal per optimitzar la planificació, racionalització i gestió dels 
equipaments culturals, esportius i de lleure

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Atenent a criteris de qualitat de vida i de cohesió social i territorial, els Ajuntaments del Baix Ter 
impulsaran un pla d equipaments local i regional en matèria cultural, esportiva i de lleure que tingui per 
objectius bàsics:

- Identificar, descriure i mapificar tipològicament la situació actual.

- Analitzar la realitat actual de cada municipi i el seu entorn territorial més immediat, establint estàndards 
i paràmetres per detectar deficiències a la xarxa actual d'equipaments.

- Identificar variables de futur partint de la situació actual, de l'evolució de les pràctiques socials, de les 
necessitats objectives detectades i de les expectatives.

- Definir criteris i àrees de millora per a la presa de decisions en el planejament futur d'equipaments.

- Planejar diferents escenaris de futur.

Aquest pla ha d elaborar-se conjuntament amb el d equipaments de benestar social.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt (0 a 2 anys) Període d'execució 2-3 anys

Entitat responsable-promotor EBT

Altres organismes implicats DC, entitats locals

Fonts de finançament EBT

Cost inversió ( ) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 6.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

6.4.6. ELABORAR UN PLA D EQUIPAMENTS MUNICIPALS I 
MANCOMUNATS EN L ÀMBIT CULTURAL, ESPORTIU I DE LLEURE

Acció

Accions relacionades 1.1.1, 6.3.2.

Proposta Fòrum

Baix Ter

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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