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1. El camí cap un desenvolupament sostenible: de la 
Cimera de Rio a la Cimera de Johannesburg 

 
 
El 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la Cimera per la Terra, anomenada també 
Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Desenvolupament. De la Cimera 
per la Terra en va sorgir l’Agenda 21, que incideix en les polítiques i estratègies que els 
països han d’emprendre en l’àmbit mundial cap el Desenvolupament Sostenible, “ ...un 
desenvolupament que satisfaci les necessitats del present sense comprometre la 
possibilitat de les futures generacions per a satisfer les seves pròpies necessitats...” 
(Informe Brudland, 1987). 
 
L’Agenda 21 de la Conferència de Rio reconeix que difícilment podran dur-se a terme les 
transformacions necessàries per a la sostenibilitat del desenvolupament als seus diferents 
nivells, sense l’assumpció de tal objectius per part dels poders locals. 
 
L’any 1994 es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la Primera Conferència Europea de 
Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Aalborg, que instava els 
municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el procés 
de les Agendes 21 Locals per al desenvolupament sostenible d’aquests municipis.  
 
L’any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de Ciutats i 
Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d’Aalborg, es va generar el 
document “De la Carta a l’acció” orientat a aprofundir el procés cap a l’elaboració de 
l’Agenda 21 Local. 
 
L’any 1997 es va constituir a Manresa, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, 
impulsada per la Diputació de Barcelona. Tots els municipis catalans que l’integren han 
adquirit el compromís de treballar i iniciar l’acció cap a sostenibilitat.  
De manera semblant, la Diputació de Girona promou la constitució del Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), com 
a marc per a promoure el desenvolupament sostenible i posar en comú experiències entre 
els diferents municipis de les comarques gironines, i cercar fórmules de col·laboració amb 
d’altres xarxes similars més enllà de l’àmbit de les nostres comarques. 
 
El febrer de l’any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la Tercera Conferència de 
Ciutats i Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels progressos en el camp de la 
sostenibilitat en molts municipis, es declara el compromís de seguir treballant en el camí 
del desenvolupament sostenible. 
 
Finalment, l’Assemblea General de les Nacions Unides va celebrar el passat mes d’agost 
del 2002, una Cimera Mundial pel Desenvolupament Sostenible, 10 anys més tard 
de la Cimera de Rio, és a dir, 10 anys després del sorgiment de les agendes 21. La 
Cimera “Rio+10” se celebrà a Johannesburg, Sudàfrica, reuní caps d’estat i de govern 
que, al més alt nivell polític, reafirmaren l’adhesió de la comunitat mundial al 
Desenvolupament Sostenible i revisaren l’aplicació dels acords presos fa deu anys a la 
Cimera de Rio. 
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1.1. Principis de sostenibilitat 
 
Caminar cap a un desenvolupament sostenible vol dir també aconseguir una 
transformació cultural de la societat, perquè aporta nous principis i valors que han de regir 
les relacions humanes i la seva interacció amb l'entorn.  
 
Per assolir un desenvolupament sostenibilista cal treballar per a la integració dels 
aspectes ambientals, territorials, socials i econòmics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nosaltres, ciutats i viles europees signants d'aquesta Carta d'Aalborg, entenem que la 
nostra manera de viure a la ciutat, particularment les nostres pautes de divisió del treball i 
de les funcions, ús del sòl, el transport, la producció industrial, l'agricultura i les activitats 
de consum i lleure, i per tant el nostre nivell de vida, ens fan especialment responsables 
de molts dels problemes ambientals als quals s'enfronta la humanitat” 
 

Principi 1.1 de la Carta d'Aalborg 
 

“Nosaltres, ciutats i viles, comprenem que la idea de desenvolupament sostenible ens 
ajuda a fonamentar el nostre nivell de vida en la capacitat de sosteniment de la natura. 
Volem aconseguir justícia social, economies sostenibles i sostenibilitat ambiental. La 
justícia social haurà de basar-se necessàriament en la sostenibilitat econòmica i l'equitat, 
que requereixen sostenibilitat ambiental. 
 
Sostenibilitat ambiental vol dir mantenir el capital ambiental. Ens exigeix que el ritme amb 
què consumim materials renovables, com l'aigua i els recursos energètics, no excedeixi el 
ritme amb què els refan els sistemes naturals, i que el ritme al que consumim recursos no 
renovables no superi el ritme al que són substituïts per recursos renovables sostenibles. 
Sostenibilitat ambiental també vol dir que el ritme amb què s'emeten contaminants no 
excedeix la capacitat de l'aire, l'aigua i el sòl d'absorbir-los i processar-los. 
A més, la sostenibilitat ambiental implica mantenir la biodiversidad, la salut humana i 
també la qualitat de l'aire, l'aigua i el sòl amb uns nivells suficients per sostenir per sempre 
la vida i el benestar dels éssers humans, i la vida animal i vegetal”. 
 

Principi 1.2 de la Carta d'Aalborg 
 

Prosperitat econòmica Equitat sociocultural 

Integritat ecològica 

  Sostenibilitat 

ELS PILARS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
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Els principals objectius per a un desenvolupament sostenible són els següents: 
 
• Un bon govern per al desenvolupament sostenible amb la participació de tothom 
 
Una política que posi la dimensió ambiental i la social al mateix nivell que l'econòmica en el 
disseny de les seves estratègies de govern, amb un caràcter preventiu i proactiu i 
fonamentada en la informació, la participació i la corresponsabilitat de tota la societat. 
 

• Una societat oberta, diversa, cohesionada, afavoridora de la igualtat 
d’oportunitats i amb identitat pròpia 

 
Una societat amb una cultura forta i un projecte de país integrador que garanteixi una 
estructura social -tant territorial com funcional- sostenible. 
 

• Una economia enfocada al benestar social i a la qualitat de vida 
 
Una economia que internalitzi els costos socials i ambientals i sigui, al mateix temps, 
dinàmica, oberta, competitiva, innovadora i el màxim de diversificada.  
 

• Una producció, un comerç i un consum més sostenibles  
 
Una responsabilitat compartida entre els productors, els comerciants i els consumidors per 
prevenir i minimitzar l'impacte ambiental de processos i productes i l'impacte social dels 
intercanvis. 
 

• Una gestió eficient i racional dels recursos naturals estratègics  
 
Una activitat humana fonamentada en l'estalvi, l'eficiència i el potencial del territori en 
especial pel que fa a l'aigua, l'energia i el sòl i les matèries primeres. 
 

• Un desenvolupament sostenible del territori  
 
Una estratègia per a cadascuna de les diverses grans realitats territorials que garanteixi 
alhora el desenvolupament socioeconòmic i la qualitat del medi i que integri les diferents 
polítiques sectorials en un objectiu comú de sostenibilitat. 
 

• Un model de mobilitat més sostenible amb el menor impacte ambiental i social  
 
Una mobilitat del menor impacte ambiental basada en el mode de transport més sostenible 
en cada context territorial i temporal i en una aposta clara pel transport públic.  
 

• Una participació activa en la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes  
 
Una estratègia decidida per a la reducció de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i per 
preparar el país per minimitzar el seu impacte econòmic i ambiental. 
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• Una gestió que preservi l'entorn natural i la biodiversitat  
 
Unes polítiques sectorials que protegeixin i afavoreixin proactivament la diversitat biològica i 
unes bones pràctiques en cada àmbit d'activitat que amplifiquin les polítiques de 
conservació d'hàbitats i d'espècies. 
 

• Una política que fomenti la cooperació i la solidaritat per un món just, habitable i 
de les persones  

 
Unes relacions amb el món basades en la cooperació, la solidaritat, la justícia dels 
intercanvis i la minimització dels nostres impactes ambientals i socials en el món, en 
especial en l'àmbit mediterrani. 
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1.2. Algunes reflexions per a un desenvolupament sostenible 
de Flaçà 

 
1.2.1. Resum de la diagnosi estratègica  
 
A continuació es presenta un resum de la diagnosi estratègica, destacant els principals 
aspectes de l’anàlisi DAFO (punts febles-àrees de millora / punts forts-oportunitats) per als 
diferents àmbits social, econòmic i ambientals analitzats. Els diferents aspectes que es 
destaquen en la diagnosi estratègica han estat la base per confeccionar el Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat de Flaçà.  
 
 
 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 Punts forts – Oportunitats   Punts febles- Àrees de millora  

 
ESTRUCTURA URBANA I PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

 
El municipi de Flaçà es troba molt influenciat per 
l’àrea metropolitana de Girona. 
 
Gairebé el 90% del municipi és no urbanitzable i 
no ha rebut fins ara pressions urbanístiques 
rellevants, que facilita un bon estat de 
conservació. 
 
El model de creixement futur de la vila encara 
resta obert i amb possibilitats d’incorporar-hi 
criteris de sostenibilitat. 
 
Tot i la petita extensió que ocupa el terme 
municipal, presenta una gran riquesa en patrimoni 
històric i arquitectònic. 
 
Existeix un petit inventari del patrimoni 
arquitectònic amb 16 edificis urbans. 
 
Les dimensions reduïdes del casc urbà permeten 
que la majoria de desplaçaments siguin a peu. 
 
L’activitat agrícola de la plana ajuda al 
manteniment dels camins rurals. 
 
Gran diversitat d’equipaments públics. 
 
Degut al seu emplaçament i a la seva història, el 
municipi de Flaçà pot convertir-se en una cruïlla 
estratègica pel món de les vies verdes o rutes 
ciclo-turísitiques. 
 
 

 
ESTRUCTURA URBANA I PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 
Necessitat d’integrar al territori el riu Ter, com 
també respectar la vegetació de ribera de les rieres 
que creuen el nucli urbà. 

Mala previsió de les NN.SS del 1983, ja que s’han 
consolidat pocs sòls urbanitzables. L’actualització 
que s’està portant a terme hauria de fer previsions 
més realistes i no promoure creixements urbanístics 
desmesurats. 

Cada vegada més, Flaçà perd el seu caire de poble 
rural i adquireix l’aspecte de ciutat difusa, fet que es 
pot agreujar amb la construcció de la urbanització 
can Tramuntana. 

La manca d’un pas a nivell condiciona l’estructura 
del nucli ja que en aquests moments queda dividit 
en dos grans sectors. 

Possible condicionament del futur urbanístic per la 
presència de dos nous eixos de comunicació: el 
possible desdoblament de la C-66; i la presència 
d’un nou eix de circulació entre Flaçà i St. Jordi 
Desvalls. 
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 Punts forts – Oportunitats   Punts febles- Àrees de millora  
 
SISTEMES NATURALS I DIVERSITAT BIOLÒGICA 
 
Gran diversitat d’ambients i també d’hàbitats. A 
Flaçà hi ha tres hàbitats inclosos a la directiva 
d’hàbitats de la UE. 
 
Important valor ecològic del mosaic agroforestal de 
la zona de Farreras. 
 
Presència de grans retalls forestals en la matriu 
agrícola que permeten una certa permeabilitat per 
moltes espècies animals. 
 
Importància de les rieres de Rifós i de Moradell ja 
que permeten superar les diferents infrastructures 
que fragmenten el medi natural i les zones 
urbanes. 
 
El riu Ter permet l’aparició d’un bosc de ribera 
interessant, com també diferents espècies 
d’amfibis i peixos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISCOS AMBIENTALS 
 
Flaçà està declarat com un municipi amb baix risc 
d’incendi. 
 
Municipi inclòs en el pla INUNCAT amb un risc 
mitjà d’inundacions. 
 
En el terme municipal de Flaçà no se solen donar 
el conjunt de condicions que propicien els riscos 
geològics més habituals. 
 
 

 
SISTEMES NATURALS I DIVERSITAT BIOLÒGICA 

El creixement de Flaçà i el contacte físic amb St. 
Joan de Mollet només permet mantenir els fluxos 
ecològics entre la zona nord i sud a partir del sector 
de ponent del municipi. 

Efecte barrera del sistema urbà i les infrastructures 
viàries que dificulten la connectivitat ecològica entre 
espais. 

Domini d’aciculifolis, fet que suposa un elevat risc 
d’incendi. 

Abundància de vies de comunicació en la zona 
forestal que es tradueix en un augment de la 
freqüentació en el medi natural que provoca un risc 
d’ignició i una banalització de determinades 
comunitats vegetals. 
Desaparició de marges arbustius i arbrats que 
suposa una homogeneïtzació de la zona agrícola i 
una pèrdua important d’espècies, com també de la 
possibilitat de connectar diferents espais naturals. 

Absència de bosc de ribera ben conservat, tant a les 
rieres com en el Ter. 

Presencia d’espècies al·lòctones vegetals i animals. 

RISCOS AMBIENTALS 

En el municipi de Flaçà hi ha 2 empreses incloses 
en el Catàleg d’Activitats industrials Potencialment 
Contaminants de l’Atmosfera. 

El pas de la via ferroviària que travessa el nucli 
urbà, implica el risc per transport de mercaderies 
perilloses. 

Designat zona vulnerable per la contaminació per 
nitrats. 

El municipi no té desenvolupat un Pla Bàsic 
d’Emergències Municipals. 
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 Punts forts – Oportunitats   Punts febles- Àrees de millora  

MOBILITAT 
 

Bona ubicació en relació a la xarxa viària de 
comunicació. 
 

La construcció de la nova carretera cap a St Jordi 
Desvalls permetrà reduir el nombre de vehicles 
pesants que circulen pel c/Comerç. 
 

Bona oferta de transport públic col·lectiu i ús 
important del transport públic en els desplaçaments 
de mobilitat obligada externa cap a Girona, Cassà, la 
Bisbal i Barcelona. 
 

S’ha començat a estendre la prioritat invertida en 
diversos carrers del nucli urbà (C/Pau Riba i Pau 
Casals, i també es preveu restringir l’accés del trànsit 
motoritzat al casc antic). 
 

Tot i que la xarxa viària de Flaçà està poc 
jerarquitzada, no existeixen massa problemes de 
trànsit dins del nucli urbà. 
 

Les dimensions del nucli urbà i la seva morfologia 
planera permet els desplaçaments a peu o en 
bicicleta sense cap complicació. 
 
 

BALANÇ D’AIGUA 
 

El medi físic del terme municipal en el seu conjunt es 
pot considerar poc-moderadament vulnerable a la 
contaminació de sòls i d’aigües subterrànies. 
 

No hi ha cap emplaçament a Flaçà inclòs en l’Inventari 
de Sòls Contaminants de Catalunya. 
 
l’Ajuntament de Flaçà amb periodicitat anual porta a 
terme la neteja i condicionament de les seves lleres. 
 
Malgrat que Flaçà es troba ubicat en una zona 
catalogada com de risc sísmic de tipus 3-4, és a dir, 
de grau moderat-alt no hi ha constància històrica de 
terratrèmols que l’hagin afectat. 
 

La gestió de l’aigua en el municipi recau en l’empresa 
PRODAISA, la qual cosa facilita el correcte control per 
part de l’Ajuntament. 
 

Fins ara la qualitat de l’aigua a Flaçà ha estat 
habitualment adequada, malgrat la detecció i 
augment progressiu de nitrats en els darrers anys. 
 

La futura construcció de l’EDAR de Flaçà permetrà 
tractar totes les aigües residuals del municipi i les de 
St Joan de Mollet, evitant d’aquesta manera 
l’abocament al Ter. 
 

Les principals indústries del municipi estan dotades 
d’EDAR pròpia. 

MOBILITAT 
 

La meitat dels desplaçaments per feina o treball van 
cap a fora de Flaçà. 
 

Cada vegada augmenta més la distància dels 
desplaçaments externs i l’ús del vehicle privat en els 
desplaçaments (tant els interns com els externs). 
 

En els darrers 10 anys, tot i disminuir la població de 
Flaçà, el parc mòbil s’ha incrementat en un 13 %. 
 

Molts carrers del municipi amb voreres molt estretes, no 
tenen regulat l’aparcament i tenen una amplada de la 
via que no permet la circulació en ambdós sentits. 
 

Molts dels ciutadans de Flaçà consideren que la 
principal problemàtica ambiental del municipi és la via 
del tren i el seu pas a nivell. 
 

Tot i la dotació suficient d’aparcament al municipi, 
existeixen problemes d’aparcament a l’entorn de 
l’estació (pl. de l’Estació). 
 

Segons l’enquesta realitzada per LA VOLA-GEOSERVEI 
(2003), en els desplaçaments per raons de treball, la 
mitjana d’ocupants per vehicle se situa en 1,26. 

BALANÇ D’AIGUA 

El veïnat de Ferreres no està connectat a la xarxa de 
sanejament pública. Això implica la presència de fosses 
sèptiques i per tant de punts de risc de contaminació 
dels sòls i de les aigües subterrànies de Flaçà. 
 

La presència d’habitatges i masos aïllats en el municipi 
que s’abasteixen de fonts pròpies no permet garantir un 
control de la potabilitat dels seus abastaments. 
 

El descens del rendiment i sobretot de la qualitat dels 
pous municipals detectat en els darrers anys pot 
comprometre l’abastament del municipi en un futur. Per 
aquest motiu s’està treballant en la recerca de punts 
d’emplaçament de noves captacions per recolzar a les 
ja existents. 
 

En els darrers anys s’han detectat un augment 
progressiu en les concentracions de nitrats en les 
captacions municipals. 
 

La xarxa d’abastament municipal presenta un volum 
d’incontrolats per sota del 25%. Malgrat que no es 
considera excessivament elevats caldria dur les 
actuacions necessàries per tal de reduir aquest 
percentatge. 
 

Els consums unitaris d’aigua potable en els darrers anys 
es consideren una mica elevats. 
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
Punts forts – Oportunitats  Punts Febles - Àrees de millora 

AIRE 

Flaçà disposa d’una proposta de cadastre de soroll 
elaborat pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya que cal revisar i aprovar. 

Situació geogràfica bona per la dispersió de 
contaminants atmosfèrics. 
El  municipi de Flaçà té una bona qualitat de l’aire. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
RESIDUS 
Al llarg dels anys, el municipi  ha augmentat  
progressivament la  recollida selectiva. 
Flaçà disposa d’un nou servei de deixalleria mòbil 
en el municipi. 
Els nivells de recuperació dels residus industrials 
són força elevats. 
 

 
 

 
ENERGIA 

Soterrament de les línies de subministrament 
elèctric en diferents carrers del municipi. 
Es disposarà d’un “Estudi de la Contaminació 
lumínica de Flaçà”. 
Hi ha 1 instal·lacions d’aprofitament d’energia solar 
tèrmica per la producció d’aigua calenta i calefacció 
(veïnat de Farreres). 
L’Ajuntament forma part de la Declaració de Rubí, 
donant suport al grup de treball a les Energies 
Alternatives. 

AIRE 

S’han detectat valors de soroll lleugerament elevats al carrer 
Comerç i a la carretera de Sant Llorenç, i molt elevats al CEIP 
Les Moreres i a l’entorn de la planta de cogeneració. 

Segons el cens de població i habitatges (INE, 2003), la 
contaminació acústica és percebuda com a un problema a 
Flaçà. 
A finals de 2002, diversos veïns es van queixar de les fonts de 
soroll que s’emeten dins del nucli urbà. 

El sector industrial és la principal font de contaminació 
atmosfèrica. 
No  es disposa de cap tipus de captadors ni estacions de 
control de la contaminació atmosfèrica. 
Les concentracions d’emissions de CO2 generades en el 
municipi són produïdes pel consum de gas natural del sector 
industrial. 
No es realitzen campanyes de control de fums dels vehicles. 

RESIDUS 
Baixos nivells de recuperació de residus municipals, lluny de 
les previsions del PGRM de Catalunya (2001-2006). 
Baixa capacitat d’autogestió i tractament dels residus per la 
manca d’infrastructures existents. 
Aglomeració de voluminosos (trastos vells) al voltant dels 
contenidors. Baixa freqüència de recollida d’aquest residu. 
L’Ajuntament no disposa de cap ordenança reguladora de les 
runes. 
Transport poc efectiu de la fracció de rebuig cap a la planta de 
transferència de Forallac (la Bisbal). 

ENERGIA 
El gas natural és el combustible fòssil menys contaminant. 
Actualment, la xarxa de distribució pràcticament arriba a tots 
els habitatges i polígons industrials. 
El 54% dels punts de llum que conformen l’enllumenat públic, 
són de vapor de mercuri, amb una eficiència lumínica baixa. 
El consum d’energia per càpita (teps/habitant) és gairebé 12 
vegades superior a la mitjana catalana. 
No  es promou l’ús de les energies renovables al municipi com 
a alternativa a les energies no renovables. 
Nul·la introducció de criteris bioclimàtics i de sostenibilitat 
en la nova edificació. Baixa implantació d’energies 
renovables en els habitatges. 
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SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 Punts forts – Oportunitats   Punts febles- Àrees de millora  
 

Situació territorial estratègica per al 
desenvolupament del seu sector econòmic. En els 
darrers 10 anys, les comarques gironines han 
presentat un creixement per sobre de la mitjana 
de Catalunya. 
 
En els darrers anys ha disminuït la dependència 
econòmica del municipi respecte a les dues grans 
empreses de Flaçà: Enri 2000 i Aconda Paper. 
 
Taxa d’atur molt baixa, inferior al 5 %. 
 
El grup professional més afectat per l’atur és el 
dels treballadors amb un nivell acadèmic baix. 
Aquest fet implica que hi ha mesures per pal·liar 
aquesta taxa d’atur: la formació ocupacional. 
 
Important incorporació de joves en el món del 
treball.  
 
En els darrers 14 anys s’ha reduït 
considerablement la cabana ramadera de Flaçà, 
existint actualment un equilibri entre les terres de 
conreu i les dejeccions ramaderes de les 
explotacions. 
 
Amb la urbanització de nous polígons industrials, 
les petites indústries i tallers del nucli urbà podran 
reubicar-se cap al polígon. 
 
Les dues grans empreses del nucli urbà disposen 
de sistemes de qualitat implantats (Enri 2000 té la 
ISO 9001 i Aconda Paper té la ISO 14001).  
 
 
Existeix una bona relació entre l’Ajuntament i les 
dues grans empreses del municipi.  
 
Oferta  comercial acceptable, concentrada al 
carrer Comerç i a la plaça de l’Estació. 
 

 
Macroindicadors econòmics (PIB i RBFD) inferiors 
als de la mitjana comarcal. 
 
Nivell d’autocontenció (població ocupada resident 
que treballa en el propi municipi) molt baix, tot i que 
el nombre de desplaçaments atrets supera els 
desplaçaments generats. 
 
L’atur femení duplica el masculí. 
 
El nombre de contractes indefinits en els anys 
2000-2002 és molt inferior respecte als anys 
1998-1999 
 
Manca de cursos de formació ocupacional. 
 
Dins el municipi no existeix cap productor 
d’agricultura o ramaderia ecològica.  
 
Percentatge important d’explotacions ramaderes 
pendents de legalitzar (adequació a la nova Llei 
IIAA). 
 
No hi ha cap finca forestal que disposi de plans de 
gestió forestal aprovats pel Centre de la Propietat 
Forestal del DARP. 
 
No hi ha cap associació de botiguers que agrupi el 
sector comercial de Flaçà. 
 
Cert potencial turístic, fins ara molt poc aprofitat. 
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SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 Punts forts – Oportunitats   Punts febles- Àrees de millora  
 

L’arribada de població immigrada (procedent de 
fora de l’Estat) ha permès compensar la taxa de 
creixement vegetatiu negatiu de Flaçà minimitzant 
l’envelliment de la població. 
 
Per tal de fomentar la natalitat, l’Ajuntament 
manté ajuts de 300 � a aquelles parelles que 
tinguin fills o n’adoptin.  
 
El percentatge de gent que entén, parla, llegeix i 
escriu el català és molt elevat. 
 
El CEIP Les Moreres no presenta conflictes per 
temes d’immigració.  
 
Baixa incidència de problemàtiques socials en el 
municipi, tant a nivell d’immigració com a la resta 
de problemàtiques  que puguin afectar a la 
població del municipi. 
 
L’Ajuntament realitza reformes estructurals a 
l’edifici de l’escola en espera de la construcció 
d’una nova escola. 
 
El 100% de la població en edat compresa en 3 i 
12 anys estudien a Flaçà.  
 
Bon funcionament del Consell Escolar 
 
L’Ajuntament dóna suport econòmic a gairebé 
totes les entitats del municipi, segons el conveni 
mantingut.  
 
El Club Poliesportiu de Flaçà disposa de 400 socis. 
És una de les entitats més actives del municipi, 
sobretot a l’estiu. 
 
Baixa victimització en accidents de trànsit. 

 
Índex d’envelliment més elevat sobre la mitjana de 
la comarca i de Catalunya. 
 
Taxa de creixement vegetatiu gairebé zero. 
 
Una part important de la població viu en habitatges 
antics. 
 
No es construeixen edificis de protecció oficial.  
 
Nul·la introducció de criteris bioclimàtics i de 
sostenibilitat en la nova edificació. Baixa 
implantació d’energies renovables en els habitatges. 
 
Flaçà  pertany a l’Àrea Bàsica de Celrà, i per alguns 
serveis sanitaris i en determinats horaris s’han de 
desplaçar cap a aquest municipi.  
 
Dependència de Girona pel que fa als serveis 
socials especialitzats.  
 
Nivell d’instrucció relativament baix. 
 
La manca d’alumnes que hi ha al CEIP Les Moreres 
de Flaçà fa necessària la unificació de dos cursos: 
el primer  i el segon curs 
 
No hi ha cap servei de biblioteca en el municipi. 
 
Manca d’oferta educativa: no hi ha cap tipus 
d’ensenyament no reglat com escoles privades 
d’idiomes, d’informàtica, etc. D’altra banda, no hi 
ha cap llar d’infants pública ni privada per nens 
menors de 3 anys.  
 
Les incidències més freqüents a nivell de seguretat 
ciutadana se centra en delictes contra el patrimoni. 
Flaçà té un  punt conflictiu en  la C-66 entre el p.k. 
21 al 22, ja que al llarg del p.k. 21 s’han 
comptabilitzat 18 accidents. 
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2. El Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Flaçà 
 
El Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Flaçà 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 7 línies estratègiques o objectius. Les 
línies estratègiques són fruit de l’anàlisi i la diagnosi municipal, i per la seva formulació 
s’han tingut en consideració les propostes sorgides dels debats de participació pública 
que s’han realitzat al municipi. 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 de 
Flaçà. 
 

Taula 1. 
Estructura del Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Flaçà 

 

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

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

àmbits del PALS (Urbanisme, pagesia, medi natural, mobilitat, soroll, energia, aigua, 
residus, cultura, promoció econòmica, comerç, turisme, qualitat de vida, 
participació,...) 

• Estat d’implantació:  Avalua el grau d’implantació de l’acció, diferenciant: Acció no 
iniciada (0),  molt als inicis (0,25), progressos modestos (0,5), progressos 
substancials (0,75), totalment implantada (1).  

• Període d’execució: es valora el temps necessari per a la realització de l’acció una 
vegada s’hagi iniciat. S’estableix els dies o 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).  
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• 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 per avançar cap a la sostenibilitat del municipi i de les prioritats expressades 
durant el procés de participació.  

• Sectors 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. 

• Indicadors de seguiment: Definició dels possibles indicadors que mostrin 
l’assoliment dels objectius que es pretén aconseguir amb l’acció proposada (es parteix 
dels indicadors proposats per la Diputació de Girona). 

• Cost econòmic: Valora el grau d’inversió necessari per a portar a terme l’acció. El 
grau d’inversió s’estima sempre que és possible. Quan no és possible s’especifica “A 
valorar”. 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 següent:  

 
AC Associació de Comerciants DBF Departament de Benestar i Família 

(GENCAT) 
ACA Agència Catalana de l’Aigua DC Departament de Cultura (GENCAT) 
ACE Ajuntament de Celrà DCTC Departament de Comerç, Turisme i 

Consum (GENCAT) 
AFLA Ajuntament de Flaçà DPTOP Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques (GENCAT) 
ASJM Ajuntament de Sant Joan de Mollet DE Departament d’Ensenyament 

(GENCAT) 
ASJD Ajuntament de Sant Jordi Desvalls DGI Diputació de Girona 
BEISG  Brigada d’Extinció d’Incendis i 

Salvament de Girona 
DMAH Departament de Medi Ambient i 

Habitatge (GENCAT) 
CamGi Cambra de Comerç de Girona DT Departament de Treball (GENCAT) 
CambSFG Cambra de Comerç de Sant Feliu de 

Guíxols 
ICAEN Institut Català de l’Energia 

(GENCAT) 
CAT Consorci Alba-Ter I. SOS Indicadors de Sostenibilitat 
CCBE Consell Comarcal del Baix Empordà I. UE Indicadors Comuns Europeus 
CCGI Consell Comarcal del Gironès PF Propietaris forestals 
CE Centres Escolars PRODAISA Empresa concessionària de l’aigua 

d’abastament municipal 
COAC Col·legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya 
RENFE Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles 
CPUGI Comissió provincial d’urbanisme de 

Girona 
SSB Servei Social de Base 

CPF Centre de la Propietat Forestal UdG Universitat de Girona 
CVV Consorci Vies Verdes    
DARP Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca 
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2.1. Línia estratègica I: PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT 
URBÀ AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT  

 
 
L’estructura urbana de Flaçà es troba en consolidació, amb alguns sectors per urbanitzar i una 
connexió millorable entre diferents sectors del nucli urbà. Dins aquest entramat urbà el carrer 
Comerç i la línia de ferrocarril esdevenen barreres per la mobilitat i dificultant la cohesió entre els 
diferents sectors de l’entramat urbà. 
 
Davant d’aquesta situació, és important incorporar criteris de sostenibilitat urbana en el 
planejament futur de Flaçà, tot fomentant un ús eficient del sòl i potenciant la diversitat d’usos 
urbans per tal d’afavorir les relacions socials i la qualitat ambiental. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes i 8 accions. 
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Línia estratègica I PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Programa                1 Promoure una edificació sostenible i l’accessibilitat a l’habitatge 

Acció/projecte      1 Promoció de l’arquitectura i la construcció sostenible 

Àmbit:  Urbanisme 

Descripció:  
 
La construcció bioclimàtica i amb criteris de sostenibilitat (eficiència energètica, ús d’energia solar, ús 
de materials de baix impacte ambiental) no està gaire implantada a Flaçà. És interessant impulsar la 
construcció sostenible tenint en compte, entre d’altres, els següents aspectes:  
 
- Selecció de materials i sistemes constructius: escollir sistemes i elements constructius sostenibles, adequar 

la construcció a l’entorn, afavorir el reciclatge i la reutilització dels elements constructius,...). 
- Disseny energèticament eficient dels edificis: orientació dels edificis (façanes allargades d’est a oest i 

facilitant la ventilació creuada a nord), col·locar aïllaments adequats (finestres amb doble vidre i proteccions a 
la radiació), incorporació de sistemes d’energia solar (tèrmica i fotovoltàica). 

- Gestió de l’aigua: dissenyar les instal·lacions per aprofitar les aigües pluvials i/o residuals, ús de 
temporalitzadors i dispositius d’estalvi d’aigua. 

- Gestió dels residus: dissenyar les cuines adaptades a les necessitats de les recollides selectives actuals. 
- Assegurar que els nous habitatges compleixin tots els requisits d’accessibilitat per les persones amb mobilitat 

reduïda (ascensors, rampes,...). 
 
L’ajuntament incorporarà, primer de manera experimental i després de manera regular, criteris de 
sostenibilitat arquitectònica en els plecs tècnics de projectes urbanístics públics que porta a terme. Els 
mateixos criteris que s’estableixin poden servir per a les promocions privades si s’incentiven a partir de 
descomptes en les taxes municipals, i si cal amb ajuts directes. Així, en una segona fase es proposa 
aprovar i publicar una ordenança d’edificació sostenible que reguli totes les noves construccions o 
rehabilitacions. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig  (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: Promotors i constructors, AFLA, 
COAC Girona 

Cost econòmic: 2.500  � per a la publicació de 
l’ordenança. 4.000 �/any en descomptes de taxes 
municipals. 

Fonts de finançament: Promotors i constructors, 
AFLA, DMAiH    
 

Interrelació amb d’altres accions: IV.1.1 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica I PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Programa                1 Promoure una edificació sostenible i l’accessibilitat a l’habitatge 

Acció/projecte      2 Construcció d’habitatges de promoció social, de compra i lloguer, 
especialment adreçats als joves del municipi 

Àmbit:  Urbanisme 

Descripció:  
 
A Flaçà dels 38 habitatges construïts en els darrers 10 anys (1992-2001) cap era de protecció oficial. 
En aquest sentit, cal recordar que la nova Llei d’urbanisme (Llei 2/2002, d’urbanisme) determina que 
els plans d’ordenació urbanística municipal han de reservar, per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 20 % del sostre que, per a l’ús residencial de 
nova implantació, es qualifiqui tant al sòl urbà com al sòl urbanitzable. 
 
De cara al futur cal apostar per la promoció d’habitatges de protecció, a un preu més just, per tal de 
fer-los accessibles als sectors de població amb més dificultats (població jove, immigrants,...). És 
important que la promoció d’habitatge de protecció pública prioritzi el lloguer bonificat per damunt de 
la compra bonificada. 
 
L’Ajuntament de Flaçà, establirà acords amb els promotors urbanístics o directament amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per tal de construir 
habitatges de protecció oficial.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: Promotors i constructors, AFLA. 
 

Cost econòmic: A valorar (variable segons el 
nombre d’habitatges construït).  

Fonts de finançament: AFLA, DMAiH 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 8, 14 (I. SOS), 9 (I. 
UE) 
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Línia estratègica I PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Programa                2 Planejament urbanístic harmònic amb la realitat territorial 

Acció/projecte      1 Elaboració d’un Pla Especial del Sòl No Urbanitzable 

Àmbit:  Urbanisme 

Descripció:  
 
Actualment l’Ajuntament està en procés de revisió parcial de les Normes Subsidiàries de Planejament 
(vigents des de l’any 1983) i conseqüent aprovació d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM). Es tracta de fixar i elaborar una normativa específica per a totes aquelles claus urbanístiques 
del sòl no urbanitzable. Així, es fixaran aquells usos permesos i els usos prohibits per cada tipologia del 
sòl no urbanitzable, de manera que aquests sòls no alberguin activitats que poden perjudicar-ne llur 
qualitat.  
 
Es tracta d’ordenar el territori natural i rural buscant la conservació i protecció dels espais naturals i de 
valor ecològic i/o paisatgístic. En lloc de considerar el Sòl No Urbanitzable com els buits residuals del 
territori, es pretén estructurar aquest sòl reconeixent els elements estructuradors (xarxa de camins 
rurals, sistema hidrològic, relleu, elements naturals,...) i regulant els usos i les activitats que s’hi 
desenvolupen per tal de cercar un paisatge humà i ambiental sostenible en el temps. 
 
El sòl no urbanitzable de Flaçà té una superfície molt important, i a més manté una funcionalitat 
estratègica pel manteniment de la qualitat paisatgística i natural del municipi. Per tant, el 
desenvolupament d’una normativa específica per aquesta classificació urbana ha de ser una acció del 
tot prioritaria per tal d’aconseguir els objectius del programa fixats.       
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: 12.000 � (assumit en el POUM) 
 

Fonts de finançament: DGI, DPTOP 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 5 (I. SOS), 9 (I. UE) 
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Línia estratègica I PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Programa                2 Planejament urbanístic harmònic amb la realitat territorial 

Acció/projecte      2 Pla Especial del casc històric 

Àmbit:  Urbanisme 

Descripció:  
 
Amb els objectius de regular la intervenció i l’ús del nucli antic, i propiciar la rehabilitació del barri, 
impulsar un Pla Especial de Reforma del Nucli Antic i de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del 
municipi. 
 
En aquest sentit, impulsar les actuacions que contempli el Pla especial, permetria establir les 
condicions estètiques de l’edificació que es plantegin més adequades, tractar la xarxa viària i els espais 
lliures, les zones d’aparcaments, i l’accessibilitat i la construcció de nous equipaments.   
 
Per tant, l’Ajuntament haurà d’elaborar els projectes urbanístics de detall necessaris per tal de 
desenvolupar el pla especial del nucli antic. Per tal millorar la qualitat urbana es proposa en primer 
lloc, incidir en la millora global de totes les façanes, i per tant promoure criteris arquitectònics exteriors 
que presentin una certa coherència urbana (colors, façanes, materials, etc.) a través d’un pla de 
façanes. En segon lloc, i de manera complementària, l’Ajuntament pot impulsar un programa d’ajuts 
per a la rehabilitació integral d’habitatges antics, tant per seguretat com per mantenir un patrimoni 
arquitectònic en bones condicions. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: puntual 
 

Sectors implicats: AFLA i sector privat 
 

Cost econòmic: 18.000 � (assumit en el POUM) 
 

Fonts de finançament: AFLA, DPTOP 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 8 (I. SOS) 
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Línia estratègica I PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Programa                2 Planejament urbanístic harmònic amb la realitat territorial 

Acció/projecte      3 Catàleg del patrimoni historicoartístic 

Àmbit:  Urbanisme 

Descripció:  
Es tracta de catalogar totes aquelles edificacions d’interès arquitectònic i artístic per tal de protegir-les 
de possibles degradacions i/o reformes poc adequades, i valoritzar-les com a elements de riquesa 
cultural de la vila.  
 
Per tant es proposa fer un llistat d’edificacions d’interès, desenvolupar una fitxa tècnica de cada 
edificació i analitzar-ne l’estat actual en què es troba, de manera que si s’han de reformar, recuperar o 
donar-li un ús diferent del que tenen, tenir els criteris adequats i suficients per tal de poder esbossar 
una jerarquia d’edificis prioritaris.  
 
Tanmateix també, caldrà elaborar perímetres adequats al voltant d’aquestes edificacions per tal de no 
distorsionar i mantenir els entorns adequats. Les possibilitats que un edifici d’aquests pugui albergar 
un ús públic o social, hauria de contemplar-se a la fitxa de cada edificació.   
 
 

Grau de Prioritat: Mitjana  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats: AFLA, COAC i sector privat 
 

Cost econòmic: 5.000-7.000 �  (assumit en el 
POUM) 
 

Fonts de finançament: AFLA, DPTOP 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica I PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Programa                2 Planejament urbanístic harmònic amb la realitat territorial 

Acció/projecte      4 Aprovació d’un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) orientat cap 
el desenvolupament sostenible del territori 

Àmbit:  Urbanisme 

Descripció:  
 
Fer una revisió de les NN.SS del sòl urbà, i elaborar un nou pla d’ordenació urbana, tot incorporant 
criteris ambientals i de sostenibilitat en tot el municipi. 
 
Actualment l’Ajuntament de Flaçà començarà el procés de revisió parcial de les Normes Subsidiàries 
del municipi. En aquest sentit, l’anàlisi del sòl urbà s’hauria d’orientar en el model de nucli compacte 
amb barreja d’usos, actuant sobre els buits urbans per cohesionar el poble, millorant la distribució 
d’espais lliures i equipaments, assegurant un model urbà pensat per les persones (implantant també el 
Pla d’accessibilitat urbana), i evitar el creixement i/o morfologia lineal que té la vila. Tanmateix també, 
cal considerar que el municipi no ha esgotat encara totes les zones de creixement proposades per les 
antigues NN.SS, i per tant les noves zones de creixement que es proposin han de ser realistes i no 
sobrepassar les expectatives socials i econòmiques del municipi.           
 
Finalment, és important divulgar i consensuar el creixement futur del municipi, per tal que aquest 
creixement demogràfic sigui equilibrat i socialment assumit pels ciutadans. Això suposa la voluntat 
municipal d’obrir un procés d’exposició i participació ciutadana del POUM. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys)  
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats: AFLA i CUPGI 
 

Cost econòmic: 60.000 � (assumit en el POUM) 
 

Fonts de finançament: AFLA, DPTOP 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 5, 7 (I. SOS) 
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Línia estratègica I PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Programa                2 Planejament urbanístic harmònic amb la realitat territorial 

Acció/projecte      5 Avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial.  

Àmbit:  Urbanisme 

Descripció:  
 
L’avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial és una eina que pot ser molt útil 
per ajudar a revertir les tendències indesitjables del desenvolupament urbanístic i territorial de 
Catalunya i reordenar-les cap a la compacitat, la diversitat d’usos en un mateix àmbit i la integració 
social.  
 
La Directiva 2001/42 d’avaluació de plans i programes s’ha de transposar a Catalunya properament 
(juny del 2004). Per millorar l’efectivitat de l’avaluació d’impacte ambiental seria recomanable que, a 
més d’aconseguir que el planejament urbanístic i territorial incorpori objectius i estratègies ambientals i 
paisatgístics en la seva fase d’elaboració, els processos d’avaluació:  
 

- Incorporin sistemàticament la prevenció de riscos naturals (inundacions, contaminació d’aqüífers, 
incendis, esllavissaments, erosió), 

- Incorporin criteris de sostenibilitat respecte les necessitats d’aigua, sanejament, energia, residus, 
etc. per establir llindars de creixement, 

- Incorporin eines de parametrització ambiental (índexs compostos) de les variables ecopaisatgístiques 
més significatives, 

- Garanteixi la doble permeabilitat -ecològica i social (infrastructures)- del territori, 
- Considerin tant els impactes negatius com els positius, i considerin i valorin l’opció zero (sense 

acció), 
- Prioritzin les alternatives raonables des del punt de vista ambiental i paisatgístic 

 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats: AFLA i CPUGI 
 

Cost econòmic: 9.000-10.000 � (assumit en el 
POUM) 
 

Fonts de finançament: AFLA, DPTOP 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 5 (I. SOS) 
 



Document III: Pla d’Acció Local 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Flaçà 

24 

 

Línia estratègica I PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Programa                2 Planejament urbanístic harmònic amb la realitat territorial 

Acció/projecte      6 Implantació i manteniment d’una xarxa de verd urbà interconnectada i 
amb clau social 

Àmbit:  Urbanisme 

Descripció: 
 
Amb el nou POUM que es desenvolupi, l’Ajuntament haurà de concentrar totes les cessions d’espai 
públic destinades a espais verds en un sòl indret de manera que es creï una zona verda per cada sòl 
urbanitzable proposat de dimensions importants i que puguin desenvolupar un paper social (oci, 
recreo,...) important.  
 
Tanmateix també, per tal d’ubicar aquests espais verds s’haurà de tenir en compte les zones verdes 
existents i les possibles zones verdes futures, de manera que es creï una veritable xarxa d’espais enjardinats 
que puguin desenvolupar el paper de sistema per un ús social i d’oci pels habitants de Flaçà.     
 
De fet el municipi presenta actualment una manca important de parcs, places i de carrers arbrats. Per 
tal de minimitzar aquest dèficit d’espais verds i espais lliures, i millorar la gestió i el manteniment del 
verd urbà, es proposa que l’Ajuntament elabori un Pla de gestió i manteniment del verd urbà, el qual 
ha de definir i concretar els criteris ambientals i de sostenibilitat que cal tenir en compte de cara el 
disseny del nou verd urbà, així com en la gestió del verd urbà existent. En aquest sentit es proposen les 
següents mesures:  
      

- Elecció d’espècies autòctones i espècies apropiades al clima mediterrani 
- Establir un programa d’esporga selectiva, reduint al màxim la poda dels arbres i evitant l’elecció 

d’espècies que requereixin una esporga excessiva 
- Programa de defensa fitosanitària  aplicant criteris selectius  
- Programa de rec basat en criteris d’eficiència, regulant els horaris de rec a les hores de menys sol. 
- Aprofitament d’aigües del subsòl o pluvials per al rec   
- Recollida selectiva i valorització de les restes vegetals  
- Control de qualitat del material verd subministrat per assegurar que se serveix en condicions òptimes 

(aplicació de les Normes tecnològiques 07 A de qualitat en el subministrament de material verd) 
- Aprovar la valoració econòmica de l’arbrat viari existent a partir de l’anomenada Norma Granada1.  
- 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. 
- Manteniment de la xarxa de verd urbà 

 

Grau de Prioritat: Mitja 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: 3.000 �/any per al manteniment 
 

Fonts de finançament: AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: III.2.3 
 

Indicadors de seguiment: 5, 6 (I. SOS) 
 

                                            
1 La Norma Granada és un mètode per valorar els arbres de la ciutat, i dóna una solució xifrada i el recolzament 
objectiu necessari en situacions en què el patrimoni arbori de la ciutat, tant públic com privat, corre perill, donant als 
arbres un valor, no tan sols econòmic, sinó també com a patrimoni verd dels ciutadans. La Norma Granada és una 
iniciativa de l’Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que va néixer a Granada el 1990 i compta amb el 
recolzament de la UNESCO, a través del seu programa MAB (l’Home i la Biosfera). 
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2.2. Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN 
NATURAL  

 
 
Aquesta línia estratègica té per objectiu millorar el coneixement del medi natural, assegurar la 
conservació i la restauració dels espais naturals i rurals del municipi, i incorporar criteris de 
protecció i gestió del sòl no urbanitzable en la revisió del  planejament urbanístic. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes i 9 accions. 
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL  

Programa                1 Preservació i millora dels cursos fluvials del terme municipal 

Acció/projecte      1 Estudi de la qualitat ecològica de la xarxa fluvial  

Àmbit:  Sistemes naturals 

Descripció:  
 
Per tal de disposar d’informació actualitzada sobre l’estat ecològic dels rius i rieres que travessen el 
municipi l’Ajuntament haurà de realitzar un seguiment periòdic (per exemple cada 2 anys) de la seva 
qualitat ecològica. És evident que l’estat ecològic dels rius i rieres és un reflex de les activitats que es 
desenvolupen a la seva conca i per tant ens permet també avaluar la qualitat ambiental d’un territori 
força ampli.  
 
La metodologia que es proposa implantar per al seguiment de l’estat ecològic dels cursos fluvials és la 
dissenyada pel Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, i que integren l’avaluació de la 
qualitat del bosc de ribera (índex QBR) i la qualitat biològica de l’aigua (índex FBILL). 
 
Aquest estudi de la qualitat ecològica dels rius pot tenir també una component didàctica i educativa. 
En aquest sentit existeix el “projecte rius vius”, que és un programa d’educació ambiental que té per 
objectiu principal la conservació i millora de l’entorn natural, afavorint l’acostament dels ciutadans cap 
els rius. Seria interessant animar a les escoles i/o d’altres entitats locals per adherir-se al projecte rius, 
amb el compromís de controlar i “adoptar” un tram concret de riu. L’Ajuntament, a través del Consell 
escolar, pot actuar com a coordinador i dinamitzador del projecte d’adopció de rius. 
 

Grau de Prioritat: Mitjà 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA i CE 
 

Cost econòmic: 1.000-1.500 � 
 

Fonts de finançament: DMAH i CAT 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 1, 6 (I. SOS) 
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL  

Programa                1 Preservació i millora dels cursos fluvials del terme municipal 

Acció/projecte      2 Restauració ecològica de les riberes fluvials  

Àmbit:  Sistemes naturals 

Descripció:  
 
Els ecosistemes fluvials prenen un gran interès de conservació i restauració. Per aquest motiu el nou el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que s’ha de desenvolupar ha d’afavorir una vegetació de ribera 
pròpia o autòctona. Concretament hauria de fixar la zona de Domini públic hidràulic (DPH) i la zona de 
servitud, i afavorir la vegetació autòctona de les rieres i del riu Ter al seu pas pel municipi. Es 
recomana la plantació de verns (Alnus glutinosa), freixes (Fraxinus angustifolia), arbres blancs (Populus 
alba), pollancres (Populus nigra) i salzes (Salix alba) i sargues (Salix elaeagnos). 
 
L’Ajuntament, d’acord amb aquests objectius, destinarà recursos propis i cercarà altres recursos per 
poder actuar en la conservació dels boscos de ribera (restauració de les riberes,  eliminació d’espècies 
exòtiques, tasques de manteniment forestal, ...) i fomentarà les actuacions d’iniciativa privada de 
transformació de les plantacions de pollancres, plàtans o robínies més pròximes a les rieres amb 
boscos de ribera.  
 
Les actuacions de restauració també es poden fer extensives a les comunitats faunístiques dels 
ambients fluvials. En aquest sentit es recomana desenvolupar un tipus de pesca selectiva a partir de 
l’electrocució i així, manualment eliminar les espècies al·lòctones.    
 
D’altra banda, caldria aplicar un programa de neteja i condicionament de les rieres del municipi, 
incorporant criteris de restauració i recuperació de la vegetació de ribera i la fauna fluvial. 
 
Per últim, és també important el paper de les rieres com a vies de dispersió i de desplaçament de la 
fauna. De fet, són els únics elements del territori que permeten sobrepassar les vies de comunicació 
sense la possibilitat de ser atropellats, doncs les canalitzacions per sota la via actuen com a veritables 
passos de fauna. En aquest sentit caldria, completar aquests amb un cens d’atropellaments de la 
fauna salvatge, identificant aquells punts crítics del municipi i oferir solucions, com ara la creació de 
passos de fauna adequats amb les necessitats ecològiques de les espècies més exposades a aquests 
riscos.        
 

Grau de Prioritat: Mitjà 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ACA, AFLA i PF 
 

Cost econòmic: 6.000 �/any 
 

Fonts de finançament: ACA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 1 (I. SOS) 
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL  

Programa                1 Preservació i millora del paisatge agroforestal del terme municipal 

Acció/projecte      3 
Minimització de les rompudes en la zona agroforestal i la destrucció dels 
marges arbrats en la zona agrícola 

Àmbit:  Sistemes naturals 

Descripció:  
És sabut que la presència de taques forestals immerses en una matriu agrícola ofereixen la possibilitat 
d’esdevenir àrees refugi i de caça per moltes espècies. D’aquesta manera la presència de taques 
forestals i de marges arbrats en una zona agrícola, a més de trencar l’homogeneïtat paisatgística, 
diversifiquen el paisatge acostant-lo a un paisatge divers o de mosaic, i mantenen la funcionalitat 
ecològica d’aquests (retenció de nutrients, manteniment de la humitat, afavorir la connectivitat entre 
espais forestals, afavorir la dispersió de determinades espècies,...) 
 
Per tant es proposa, a l’Ajuntament o l’equip redactor del nou POUM, la delimitació i identificació 
d’aquestes àrees i associar-hi una normativa específica per tal de preservar-les. De fet, l’acció més 
positiva per aquestes zones forestals seria la retirada de les subvencions, per part del DARP, que 
afavoreixen les rompudes en sòl agrícola o l’eliminació de marges arbrats en terres de regadiu.  
 
Seria també molt interessant que des de l’Ajuntament es desenvolupi una campanya de sensibilització 
i informació als propietaris de les explotacions per tal que respectin els marges arbrats, ja que aquests 
són elements peculiars i identificadors del paisatge agrícola de Flaçà, a més de ser elements claus pel 
manteniment de la biodiversitat del municipi.       
 

Grau de Prioritat: Curt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual  
 

Sectors implicats: AFLA, propietaris privats i DARP  
 

Cost econòmic: A valorar 
 

Fonts de finançament: DARP 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment:  
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL  

Programa                1 Preservació i millora del paisatge agroforestal del terme municipal 

Acció/projecte      4 
Soterrament de les línies elèctriques que discorren per la zona agrícola i 
forestal de Flaçà 

Àmbit:  Sistemes naturals i riscos ambientals 

Descripció:  
 
Planificar de manera progressiva el soterrament i/o l’adequació de la xarxa de subministrament elèctric 
(cablejat de baixa tensió), cablejat d’enllumenat públic i telefonia, en el conjunt del municipi i 
especialment a la zona agrícola i forestal del municipi.  
 
D’aquesta manera s’eliminaria l’impacte visual d’aquestes;  i es minimitzaria, d’una banda la mort de 
les diferents espècies d’ocells per electrocució o per xoc directe, i de l’altra el possible risc d’incendi 
quan aquestes travessen les zones forestals.   
 

Grau de Prioritat: Baixa 
 

Termini d’implantació: Llarg (6-10 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA i DTICT  
 

Cost econòmic: Preu orientatiu (84.140 �/Km.) 
 

Fonts de finançament: DTICT 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL  

Programa                2 Prevenció i control dels riscos ambientals 

Acció/projecte      1 Programa de neteja i conservació de lleres públiques 

Àmbit:  Riscos ambientals 

Descripció:  
 
Aquesta actuació proposa donar continuïtat i potenciar el programa de neteja i condicionament de les 
rieres del municipi desenvolupat en els darrers anys per l’Ajuntament. 
 
Per fer-ho caldrà: 
 

- Elaborar un inventari de les lleres a arranjar i netejar 
- Demanar la corresponent subvenció, i 
- Dur a terme les obres de condicionament 

 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA, ACA 
 

Cost econòmic: Cost organitzatiu i/o tècnic: AFLA; 
cost executiu sense valoració: ACA. 

Fonts de finançament: AFLA, ACA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 1 (I. SOS), 9 (I. UE) 
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL  

Programa                2 Prevenció i control dels riscos ambientals 

Acció/projecte      2 Conscienciació als ciutadans perquè no aboquin residus a les lleres 

Àmbit:  Riscos ambientals 

Descripció:  
 
Crear i consolidar una campanya de conscienció adreçada als habitants de Flaçà per tal d’evitar 
abocaments incontrolats a les lleres municipals. 
 
Es contempla que de forma coordinada amb la resta de campanyes de conscienciació que desenvolupi 
l’Ajuntament s’inclogui una campanya de conscienciació adreçada als habitants de Flaçà per tal de 
contribuir a mantenir netes de residus les lleres del municipi i per tant a que aquests siguin abocats en 
els punts de recollida específics existents (deixalleria mòbil o fixa a Celrà). 
 
Tanmateix es proposa que la campanya s’inclogui en els diferents elements informatius del municipi: 
articles, (butlletí de Flaçà) xerrades, fulletons, cartells, … 
 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic i 1.800 � 
(cost de la campanya) 

Fonts de finançament: AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 9 (I. UE) 
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL  

Programa                2 Prevenció i control dels riscos ambientals 

Acció/projecte      3 
Redacció d’un Pla d’Emergències en matèria de transport de mercaderies 
perilloses 

Àmbit:  Riscos ambientals 

Descripció:  
 
El pas de la línia ferroviària a través del municipi comporta la possibilitat de risc per a la població associat 
al transport de mercaderies perilloses. Aquesta situació crea la necessitat d’un control per part de 
l’Ajuntament de Flaçà per caracteritzar el risc associat a aquest fet i plantejar possibles actuacions. 
 
D’aquesta manera es proposa la següent actuació: 
 

- Recopilació de tota la informació necessària per a l’elaboració del pla 
- Assessorament per part de la Regió d’Emergències de Girona 
- I redacció del Pla d’Emergències per transport de mercaderies perilloses 

 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) En fase 
d’execució 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: AFLA, RENFE i Regió 
d’Emergències de Girona 
 

Cost econòmic: A valorar  
 

Fonts de finançament: AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment:  
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL  

Programa                2 Prevenció i control dels riscos ambientals 

Acció/projecte      4 
Comprovació de mesures de seguretat en edificis de titularitat pública i/o 
gestió municipal i de titularitat particular 

Àmbit:  Riscos ambientals 

Descripció:  
 
Detectar possibles mancances de seguretat i poder actuar construint/instal·lant la totalitat de mesures 
necessàries en els diferents edificis públics (de titularitat i/o gestió municipal i privada). 
 
La responsabilitat municipal relativa a la seguretat en edificis de concurrència pública de titularitat i/o 
gestió municipal fa recomanable la comprovació de les mesures de què aquests disposen, la detecció de 
possibles mancances i l’actuació de correcció immediata. 
 
Per aquest motiu es proposa: 
 

- Decidir amb la major celeritat quin/s tècnic/s hauran de participar en aquesta acció 
- Fer una relació d’edificis a estudiar 
- Comprovar les mesures de seguretat de què disposa cada edifici 
- Detectar les possibles mancances de seguretat 
- Determinar les actuacions de correcció o clausura a dur a terme 
- Prendre les mesures correctores immediatament 

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

- Que l’Ajuntament faci una relació dels edificis d’assistència pública de titularitat privada a estudiar 
- L’Ajuntament sol·liciti als propietaris una comprovació de les mesures de què disposa cada edifici, la 

detecció de possibles mancances de seguretat i la determinació de les actuacions de correcció a dur a 
terme immediatament. 

 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: AFLA, sector privat 
 

Cost econòmic: Cost organitzatiu i/o tècnic: 
Ajuntament; sense valoració: sector privat 

Fonts de finançament: AFLA, sector privat 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica II PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL 

Programa                2 Prevenció i control dels riscos ambientals 

Acció/projecte      5 Millora de les infrastructures de prevenció d’incendis 

Àmbit:  Riscos ambientals 

Descripció:  
 
Prendre les mesures correctores adients per tal de millorar les infraestructures en la prevenció d’incendis 
de les zones forestals de muntanya. L’Ajuntament, per tant ha d’assegurar que en cas d’incendi dins el 
municipi, aquestes infraestructures siguin les adients i es trobin en òptimes condicions. En aquest sentit la 
necessitat de mantenir en òptimes condicions la xarxa de camins rurals i forestals, alguns dels quals 
presenten un deficient estat de conservació, és vital. Tanmateix, la limitació de l’accés per pistes forestals 
en èpoques d’elevat risc d’incendi, com s’ha fet en alguns períodes a Cap de Creus o el Montgrí, és 
també molt important per minimitzar-ne el risc.  
 
En aquest sentit es planteja fer un inventari de les zones en precari estat de conservació; prioritzar 
cadascuna de les actuacions, i dur a terme el seu condicionament en coordinació amb la Brigada 
d’Extinció d’Incendis i Salvament de Girona.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: AFLA, ADF, BEISG 
 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament: DMAiH 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: -  
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2.3. Línia estratègica III: MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I 
AFAVORIR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 

 
L’espai urbà és el lloc on s’hi desenvolupen bona part de les activitats socials i relacions humanes 
el poble. Al carrer s’hi fan múltiples activitats: com a lloc de passeig, de jocs, de compres, de 
circulació,...  
 
Amb l’objectiu de potenciar i millorar l’espai urbà com espai públic on els ciutadans desenvolupen 
múltiples relacions socials, és important prendre les mesures adequades per afavorir el paper 
social de l’espai urbà. Cal doncs poder fer compatible el trànsit motoritzat i els vianants, potenciant 
un model de mobilitat que afavoreixi els desplaçaments a peu i asseguri l’accessibilitat de tots els 
ciutadans. Cal també que l’espai urbà disposi de parcs i zones verdes a mida dels ciutadans, i 
tingui la qualitat òptima (neteja, papereres, bancs,...) per satisfer les necessitats dels ciutadans. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes i 7 accions. 
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Línia estratègica III MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I AFAVORIR UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Programa                1 Fomentar un mode de mobilitat més sostenible  

Acció/projecte      1 Minimització de l’impacte dels desplaçaments amb vehicle privat. Banc 
de dades dels propietaris de cotxes disposats a compartir-lo. 

Àmbit:  Mobilitat 

Descripció:  
 
En l’enquesta de percepció ciutadana realitzada per LA VOLA (any 2003), se’n extreu que la mitjana 
d’ocupants per vehicle privat se situa en 2,0 persones. No obstant això, quan el motiu del 
desplaçament és laboral, aquesta mitjana es redueix fins a 1,25 ocupants per vehicle.  
 
Davant d’aquesta situació, i tenint en compte els principals focus d’atracció de la mobilitat laboral són 
les empreses Enri 2000 i Aconda Paper, es proposa impulsar l'anomenat "car-pooling", o el fet de 
compartir el cotxe per optimitzar-ne el seu ús, i ha de permetre posar en contacte persones que 
realitzin desplaçaments similars i presentin la possibilitat de compartir el vehicle2. 
 
D’altra banda, també és important que des de l’Ajuntament es promogui l’ús compartit del vehicle 
privat per realitzar desplaçaments habituals (ja sigui per motius de feina o d'estudis). Especialment es 
pot afavorir aquest ús compartit en els desplaçaments a les destinacions més freqüents (Girona, Celrà, 
la Bisbal d'Empordà, Barcelona, Bordils,...). 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats:  Treballadors d’ACONDA i Enri 
2000, AFLA  

Cost econòmic: Sense cost afegit 
 

Fonts de finançament: - 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 3 (I. SOS), 4 (I. UE) 
 

 
 

                                            
2 Recentment s'ha inaugurat al Principat la pàgina web http://www.compartircotxe.org, que està 
associada a la seva equivalent mundial http://www.compartir.org. També podeu veure la pàgina 
web http://www.auto-stop.com    

http://www.compartircotxe.org
http://www.compartir.org
http://www.auto-stop.com
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Línia estratègica III MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I AFAVORIR UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Programa                1 Fomentar un mode de mobilitat més sostenible  

Acció/projecte      2 Estudi de viabilitat d’una estació de ferrocarril de mercaderies al Gironès  

Àmbit:  Mobilitat 

Descripció:  
 
Actualment, el transport per carretera no paga sinó una petita part dels costos que ocasiona. La UIC ha 
estimat les externalitats del transport de mercaderies en 0,09 � /Tm-km per la carretera i en 0,018 � 
/Tm-km pel ferrocarril. En canvi el ferrocarril paga la quasi totalitat dels costos i, fins i tot, aporta 
externalitats positives al sistema. La introducció d’una taxa quilomètrica a l’ús de qualsevol 
infrastructura, proporcionalment al recorregut, a la càrrega transportada i al dany ambiental causat, és 
una premissa bàsica per anivellar el desigual sistema d’oportunitats entre el transport de mercaderies 
per carretera i per ferrocarril. És també una oportunitat per incrementar el transport ferroviari de 
mercaderies.  
 
Aquesta actuació proposa avaluar la viabilitat d’una estació de ferrocarril de mercaderies al Gironès, i la 
ubicació més adequada. És important que prenguin part en aquesta acció diferents organismes públics 
i privats (Diputació de Girona, Consells Comarcals del Gironès i Baix Empordà, Cambres de Comerç de 
Girona i Sant Feliu de Guíxols,...) juntament amb RENFE.  
 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Mig (3 a 5 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats:  DGI, CCGI, CCBE, CamGI, 
CambSFG,... 

Cost econòmic: A valorar 
 

Fonts de finançament: - 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 2 (I. UE.) 
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Línia estratègica III MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I AFAVORIR UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Programa                1 Fomentar un mode de mobilitat més sostenible  

Acció/projecte      3 Aposta pel transport públic en el desplaçament de persones 

Àmbit:  Mobilitat 

Descripció:  
 
Potenciar el transport públic en el desplaçament de persones, per mitjà de les següents actuacions:  
 
a) Sol·licitar a RENFE, potenciar els trajectes de rodalies. Actualment a l’estació de Flaçà s’hi paren 22 

expedicions diàries cap a Girona i cap a Figueres. Es proposa incrementar la freqüència de pas en aquesta 
línia.  

b) Mantenir i millorar l’actual oferta de transport públic per carretera (de les línies Begur-Palafrugell-Girona, la 
línia circumval·lació Baix Empordà-Gironès i la línia L'Escala-Girona).  

c) Creació d’aparcaments que faciliti l’accés al ferrocarril des de poblacions veïnes. 
 
Per tal de tenir més força en les anteriors reclamacions es recomana actuar de forma conjunta i 
coordinada amb els diferents organismes públics i privats implicats (Diputació de Girona, Consells 
Comarcals, Cambra de Comerç de Girona, ajuntaments de les poblacions veïnes,...). 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: AFLA, Ajuntaments dels 
municipis veïns, DGI, CCGI, CamGI,... 

Cost econòmic: A valorar 
 

Fonts de finançament: DPTOP 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 3, 4 (I. SOS), 3, 6 (I. 
UE) 
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Línia estratègica III MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I AFAVORIR UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Programa                2 Millorar l’accessibilitat i l’espai urbà de Flaçà 

Acció/projecte      1 Pacificació i moderació del trànsit del carrer Comerç 

Àmbit:  Mobilitat 

Descripció:  
 
El carrer Comerç és la via més transitada del municipi, i presenta una certa manca de permeabilitat 
pels vianants. Per millorar la situació actual, es proposa realitzar les següents actuacions 
urbanístiques:  
 
- Realitzar un eixamplament de l’espai destinat als vianants.  
- Millorar la qualitat de les voreres, verd urbà i mobiliari. 
  

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 1 anys 
 

Sectors implicats: AFLA 

Cost econòmic: A valorar 
 

Fonts de finançament: DPTOP, AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica III MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I AFAVORIR UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Programa                2 Millorar l’accessibilitat i l’espai urbà de Flaçà 

Acció/projecte      2 Continuïtat en la implantació del Pla d’Accessibilitat 

Àmbit:  Mobilitat 

Descripció:  
 
Des de l’octubre de 2001, Flaçà té aprovat un Pla d’Accessibilitat. Aquest pla contempla l’adaptació de 
sis equipaments municipals (Ajuntament, polivalent, casal, piscina, camp de futbol i ermita de Sant 
Fermí), mentre que la via pública s’adaptarà progressivament a mesura que s’hi realitzin actuacions.  
 
És important, d’una banda, continuar impulsant les mesures previstes al Pla d’Accessibilitat, i de l’altra  
continuar adaptant els recorreguts pels vianants3 i aplicar mesures de prioritat pel vianant en diferents 
vials (tal i com s’ha fet als carrers Pau Riba i Pau Casals) i alhora restringir l’accés del trànsit motoritzat 
al casc antic. 
 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats:  AFLA 
 

Cost econòmic: A valorar (en funció de les 
actuacions) 

Fonts de finançament: DPTOP, AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: III.2.1 
 

Indicadors de seguiment: - 
 

 
 
 

                                            
3 Alguns criteris per considerar que un itinerari està adaptat: no inclou cap escala; l’amplada lliure 
d’obstacles > 0,90m (> 1,2 m en els canvis de direcció), les voreres > 1m (es recomanen 
amplades d’1,8 m), l’espai per efectuar un gir ha de permetre incloure un cercles d’1,5m; el 
pendent longitudinal < 8% i el pendent transversal< 2 %; les voravies tindran els caires arrodonits 
i la seva alçada serà < 12 cm,... 
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Línia estratègica III MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I AFAVORIR UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Programa                2 Millorar l’accessibilitat i l’espai urbà de Flaçà 

Acció/projecte      3 Aplicació de la Norma Granada i altres normes per a la conservació de 
l’arbrat viari 

Àmbit:  Mobilitat 

Descripció:  
 
Tot i que la superfície de parcs, places i carrers arbrats de Flaçà no és massa important, es proposa 
introduir criteris ambientals i de sostenibilitat que cal tenir en compte de cara el disseny del nou verd 
urbà, així com en la gestió del verd urbà existent: 
      
- L’elecció d’espècies autòctones i espècies apropiades al clima mediterrani. 
- Establir un programa d’esporga selectiva, reduint al màxim la poda dels arbres i evitant l’elecció d’espècies 

que requereixin una esporga excessiva. 
- Programa de defensa fitosanitària  aplicant criteris selectius.  
- Programa de rec basat en criteris d’eficiència, regulant els horaris de rec a les hores de menys sol. 
- Aprofitament d’aigües del subsòl o pluvials per al rec.   
- Recollida selectiva i valorització de les restes vegetals. 
- Control de qualitat del material verd subministrat per assegurar que se serveix en condicions òptimes 

(aplicació de les Normes tecnològiques 07 A de qualitat en el subministrament de material verd). 
- Aprovar la valoració econòmica de l’arbrat viari existent a partir de l’anomenada Norma Granada.  
- 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. 
 

Grau de Prioritat: Mitjà 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: 180 � (de la Norma Granada en 
suport informàtic) i el cost de l’aplicació a valorar. 

Fonts de finançament: AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: I.2.6 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica III MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I AFAVORIR UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Programa                2 Millorar l’accessibilitat i l’espai urbà de Flaçà 

Acció/projecte      4 Creació d’un pas a nivell subterrani per tal de superar la via del tren 

Àmbit:  Mobilitat 

Descripció:  
 
Es tracta que el nou POUM incorpori l’obligació de fer un pas a nivell subterrani per tal de superar la via 
del tren i d’aquesta manera unir de manera ràpida i partir d’un nou vial el barri de la Bolla amb el casc 
antic i la zona que hi ha entre aquest i el carrer Comerç.    
 
Es proposa eliminar el paper de frontera de difícil franqueig que té actualment la via de tren i unir la 
zona de la Colònia Torres amb Aconda i el casc antic, amb un vial que passi per sobre el riu Rifós i per 
sota la via del tren.    
 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: Sense valorar 
 

Fonts de finançament: AFLA i RENFE 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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2.4. Línia estratègica IV:  FER UN ÚS EFICIENT DELS 
RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA CONTAMINACIÓ 
AMBIENTAL 

 
En la majoria de pobles i ciutats de països desenvolupats el consum de recursos ecològics 
(aigua, energia, materials) augmenta dia rera dia. L’actual model de desenvolupament 
aconsegueix la millora del nivell de vida dels ciutadans a base d’augmentar el consum de 
recursos naturals (consum de materials i energia) i l’impacte ambiental (producció de 
residus, contaminació de l’aire, abocament d’aigües residuals). 
 
Tot i que sovint es tracta de problemes globals que superen l’àmbit i les competències 
locals, els municipis poden i han d’orientar-se cap un ús més sostenible dels recursos 
ecològics.  
 
És necessari canviar l’actual model de desenvolupament aplicant estratègies que permetin 
mantenir, o fins i tot, augmentar la qualitat de vida dels ciutadans sense que això 
signifiqui la sobreexplotació dels recursos naturals o augmentar la contaminació 
ambiental. 
  
Es tracta per exemple de millorar l’eficiència energètica i, de manera progressiva, 
substituir l’ús d’energies no renovables per d’altres de renovables. També cal fer una 
millor gestió de l’aigua, potenciar la valorització dels residus, i millorar la qualitat de l’aire.   
 
L’objectiu d’aquesta línia estratègica és aconseguir un ús eficient dels recursos ecològics, 
promoure la implantació de fonts energètiques renovables, i emprendre estratègies per a 
reduir l’impacte ambiental de les nostres activitats. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 4 programes i 16 accions. 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                1 Millora de la gestió energètica i foment de les energies renovables 

Acció/projecte      1 Incentius per a l’ús d’energies renovables i foment de l’eficiència 
energètica 

Àmbit:  Energia 

Descripció:  
 
Per aconseguir una implantació progressiva i en augment de l’energia solar a les llars es proposa: 
 
- Redacció i aprovació d’una ordenança solar que obligui a la utilització d’energia solar tèrmica per a la 

producció d’aigua calenta sanitària a totes les noves promocions d’habitatges privats i públics. 
- L’establiment de bonificacions fiscals en aquelles persones que optin per introduir sistemes d’energia solar i 

eficiència energètica en habitatges nous o rehabilitacions integrals existents. 
- Servei d’informació i assessorament municipal per a orientar els veïns interessats en la implantació d’energies 

renovables (subvencions existents, tipus d’instal·lacions, etc.). 
 
Però l’ús d’energia renovable ha d’anar acompanyat de mesures d’estalvi energètic. Per això es 
proposa, també: 
 
- Millorar les normatives d’edificació per tal de permetre i fomentar l’arquitectura bioclimàtica (materials, 

aïllaments, il·luminació – ventilació, orientació, etc.) i l’ús d’energia solar en els habitatges. 
- Fer campanyes informatives i de sensibilització ciutadana per a fomentar l’estalvi d’energia a la llar a més a 

més de  l’ús d’energies renovables. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: 6.000 �/any 
 

Fonts de finançament: AFLA, ICAEN, DGI 
 

Interrelació amb d’altres accions: I.1.1 
 

Indicadors de seguiment: 3, 19 (I. SOS), 2 (I. 
UE) 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                1 Millora de la gestió energètica i foment de les energies renovables 

Acció/projecte      2 Realització d’auditories energètiques a tots els equipaments municipals i 
impulsar les mesures que sorgeixin d’aquestes auditories. 

Àmbit:  Energia 

Descripció:  
 
Per aconseguir implantar l’energia solar de forma gradual al municipi cal començar pels equipaments 
municipals i promoure l’estalvi energètic, donant el caràcter exemplificador necessari. 
 
Per aquest motiu es proposa realitzar auditories energètiques4 a tots els equipaments municipals i 
posteriorment aplicar els resultats d’aquestes auditories (mesures d’estalvi energètic i d’altra banda, 
valorar les possibilitats d’introduir plaques solars tèrmiques per ACS).  
 
D’altra banda, es proposa que s’introdueixi l’ús d’energia solar en tots els nous equipaments 
municipals. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: 3.000 �/any  
 

Fonts de finançament: AFLA, ICAEN 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 3, 19 (I. SOS) 
 

 
 

                                            
4 Una auditoria o diagnòstic energètic realitza el balanç d'energia de l’equipament a partir de 
mesuraments en calderes i altres equips singulars i es proposen mesures d'estalvi d'energia  
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                2 Millora de la gestió i resultats de la recollida selectiva de residus 

Acció/projecte      1 Optimització en el transport del rebuig 

Àmbit:  Residus 

Descripció:  
 
Actualment el rebuig es transporta fins a la planta de transferència de Forallac (La Bisbal). 
Amb l’objectiu d’optimitzar aquest transport es proposa portar-ho directament a l’abocador de 
Solius, ja que és més a prop de Flaçà. 
 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual  
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: A valorar 
 

Fonts de finançament: AFLA, CCGI 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                2 Millora de la gestió i resultats de la recollida selectiva de residus 

Acció/projecte      2 Realització d’una campanya de conscienciació respecte a la recollida 
selectiva i altres. 

Àmbit:  Residus 

Descripció:  
 
L’Ajuntament de Flaçà, amb el suport del Consell Comarcal, pot realitzar de manera periòdica 
campanyes informatives per al foment de la recollida selectiva de paper, vidre i envasos. 
 
En aquest sentit es proposa:  
 
1. Realitzar campanyes per tal de proporcionar una visió global i integrada dels sistemes de recollida que hi haurà 
en un futur i de les diferents recollides selectives, evitant tractar-les per separat. 

2. Realitzar una campanya porta a porta per tal de conscienciar la població en els aspectes de recollida selectiva. 

3. Difondre i sensibilitzar (xerrades a les escoles i associacions dels municipis afectats) sobre el servei de 
deixalleria mòbil. Aquesta campanya s’hauria de completar amb la distribució d'uns fulletons informatius en els 
quals s'especifica el tipus de residus que es poden dur a la deixalleria mòbil, i amb cartells informatius sobre la 
ubicació de la deixalleria en els dies i horaris previstos. 

4. Incidir en la cultura de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar i en les avantatges de la recuperació i el reciclatge. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) En fase 
d’execució. 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: 2.000 �/campanya 
 

Fonts de finançament: AFLA, CCGI 
 

Interrelació amb d’altres accions: IV.2.1 
 

Indicadors de seguiment: 2, 19 (I. SOS) 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                3 Gestió integral cicle de l’aigua 

Acció/projecte      1 Adequació i millora de la xarxa de sanejament municipal 

Àmbit:  Aigua 

Descripció:  
 
Assegurar que en cas de pluges intenses la xarxa de sanejament pugui absorbir l’aigua i no es generin 
zones de desguàs insuficient que faciliten la formació d’entollaments d’aigua en algunes àrees del 
poble. 
 
Es proposa la següent actuació: 
 
- Determinar quines són les àrees més problemàtiques 
- Establir de quina manera es pot actuar elaborant el projecte constructiu corresponent, i 
- Aplicar les mesures correctores pertinents. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: AFLA, PRODAISA 
 

Cost econòmic: sense valoració 
 

Fonts de finançament: AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 19 (I. SOS) 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                3 Gestió integral cicle de l’aigua 

Acció/projecte      2 Continuïtat en la instauració de la xarxa separativa d’aigües pluvials 

Àmbit:  Aigua 

Descripció:  
 
Continuar estenent la xarxa separativa d’aigües pluvials a tots els punts del nucli urbà per tal d’evitar 
que aquesta arribi conjuntament amb les aigües residuals a la futura depuradora alterant el seu 
rendiment. 
 
El sistema de sanejament de Flaçà està constituït per una xarxa de col·lectors que recullen les aigües 
residuals i pluvials del municipi de manera indistinta.  
 
Per aquest motiu es planteja la següent actuació: 
 
- Projectar la xarxa separativa en cada nova actuació urbanística 
- Instaurar la xarxa separativa d’aigües 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 3-5 anys 
 

Sectors implicats: AFLA, PRODAISA 
 

Cost econòmic: Cost organitzatiu i/o tècnic: 
projecte; sense valoració: construcció 

Fonts de finançament: AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 2 (I. UE) 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                3 Gestió integral cicle de l’aigua 

Acció/projecte      3 Legalització de totes les captacions del municipi 

Àmbit:  Aigua 

Descripció:  
 
Promoure la legalització de tots els pous existents al municipi per tal d’ajudar a mantenir el control de 
la qualitat de l’aigua i regular l’ús de l’aigua en tots els àmbits: domèstic, industrial, agrícola i ramader. 
 
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 les captacions no legalitzades  
indefenses respecte la possible construcció de nous pous propers i respecte a possibles afeccions que 
activitats privades localitzades a la vora els puguin infligir.  
 
D’aquesta manera es proposa la següent actuació relativa a pous del conjunt de l’abastament 
municipal: 
 
- Revisar tots els aprofitaments i comprovar el seu estat de legalització 
- 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. 
 
I en relació a les captacions particulars es contempla la següent actuació: 
 
- Requerir i convocar a tots els veïns que tinguin aprofitaments de fonts pròpies 
- Comprovar la situació legal de les mateixes i 
- Orientar com dur a terme la legalització de cadascuna de les captacions 
 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Mig  
 

Període d’execució: 3 anys 
 

Sectors implicats: AFLA, particulars 
 

Cost econòmic: 2.000 � (legalització dels pous 
municipals). 

Fonts de finançament: Cadascun dels sectors 
implicats 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                3 Gestió integral cicle de l’aigua 

Acció/projecte      4 Conscienciació a la població sobre la necessitat d’un ús i consum 
racional d’aigua 

Àmbit:  Aigua 

Descripció:  
 
Es tracta de mantenir-reduir el consum d’aigua potable al municipi. 
 
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. No obstant a Flaçà, els consums unitaris no reflecteixen 
aquesta tendència sinó que aquests han anat decreixent fet que es considera molt positiu a pesar de 
que aquests siguin elevats: 
 

 Any                        Consum 
1999                         248 
2000                         223 
2001                         231 
2002                         213 

 
El futur desenvolupament urbanístic pot implicar un augment del consum unitari de l’aigua potable 
provinent de la xarxa. Per aquest motiu es planteja que de forma coordinada amb la resta de 
campanyes de conscienciació ciutadana que projecti l’Ajuntament es dugui a terme una campanya de 
conscienciació a la població encarada a mantenir i/o disminuir el consum d’aigua sense que aquest fet 
hagi d’implicar, però, una menor qualitat de vida. Es recomana aprofitar les campanyes institucionals 
que periòdicament es duen a terme amb aquest mateix objectiu. 
 
Si l’Ajuntament opta per dur a terme alguna campanya local, es proposa que inclogui diferents 
elements informatius com per exemple: ràdio, butlletí de Flaçà (articles), xerrades, fulletons,... 
 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA, PRODAISA 
 

Cost econòmic: 1.800 � per campanya  Fonts de finançament: AFLA, PRODAISA i ACA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 1, 19 (I. SOS) 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                3 Gestió integral cicle de l’aigua 

Acció/projecte      5 Ordenança municipal per a l’optimització del consum d’aigua domèstica 
al municipi 

Àmbit:  Aigua 

Descripció:  
 
Disposar d’una ordenança municipal que permeti un estalvi real d’aigua en les futures actuacions 
urbanístiques de Flaçà. 
 
La problemàtica creixent relativa a disponibilitat, i també a qualitat, dels recursos hídrics a Flaçà units a 
la possibilitat municipal de regular aspectes relatius a la construcció en noves edificacions, permeten a 
l’Ajuntament participar decididament en fomentar l’estalvi d’aigua en les futures actuacions 
urbanístiques. 
 
Es planteja la necessitat de redactar una ordenança municipal que estipuli de forma tant acotada com 
sigui possible la forma con s’han de projectar: 
 
- Sanitaris 
- piscines particulars 
- reg de jardins privats 
- 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: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 2 anys 
 

Sectors implicats: AFLA (redacció), sector privat 
(aplicació) 

Cost econòmic: Cost organitzatiu i/o tècnic  Fonts de finançament: - 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 1, 19 (I. SOS)  
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                3 Gestió integral cicle de l’aigua 

Acció/projecte      6 Sol·licitud d’autorització d’abocament per part de les activitats 
econòmiques / industrials del municipi 

Àmbit:  Aigua 

Descripció:  
 
Promoure que totes les activitats econòmiques i industrials del municipi disposin de la corresponent 
autorització d’abocament (a la xarxa de sanejament municipal i a llera pública). 
 
Flaçà disposa d’una ordenança municipal que obliga a tots els titulars d’activitats econòmiques a 
disposar de la corresponent autorització de connexió a la xarxa de sanejament pública, però no en 
canvi per abocament. Aquest fet permetrà controlar i disposar d’un major coneixement de la qualitat de 
les aigües que s’aboquen al sistema de sanejament de Flaçà. 
 
Per aquest motiu es planteja la següent actuació: 
 
- L’Ajuntament ha de definir el tècnic encarregat. 
- L’Ajuntament es posarà en contacte amb l’empresa explotadora de l’EDAR per elaborar una llista conjunta 

d’activitats que han de sol·licitar la corresponent autorització. 
- L’Ajuntament trametrà una carta a tots els titulars d’activitats relacionats informant de la obligatorietat del 

tràmit i adreçant-los a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
- Cada titular presentarà la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA, ACA, empresa 
concessionària EDAR i sector industrial 
 

Cost econòmic: Cost organitzatiu i/o tècnic  Fonts de finançament: AFLA 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: Nre. d’autoritzacions 
d’abocament 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                3 Gestió integral cicle de l’aigua 

Acció/projecte      7 Implantació de les mesures adients per garantir la qualitat de l’aigua 
d’abastament municipal 

Àmbit:  Aigua 

Descripció:  
 
Dur a terme les mesures adients per tal de garantir una bona qualitat de l’aigua d’abastament 
municipal a la població. 
 
La problemàtica existent relativa a la qualitat de l’aigua d’abastament a Flaçà, afectada recentment per 
presència de nitrats, ha motivat la recerca de nous recursos hídrics subterranis de qualitat a través de 
noves captacions per tal de garantir el subministrament d’aigua a la població i (2) la instauració de 
perímetres de protecció dels pous municipals per tal de minimitzar qualsevol risc d’afecció i reduir 
l’afecció actual. 
 
Per aquest motiu es presenta la següent actuació: 
 
- Adequació dels perímetres i/o àrees de protecció al conjunt de l’abastament actual. 
- Aplicar la protecció en forma d’ordenança municipal. 
 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Curt 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: AFLA, ACA 
 

Cost econòmic: Cost organitzatiu i/o tècnic  Fonts de finançament: AFLA, ACA 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                4 Millora de la qualitat ambiental del nucli urbà 

Acció/projecte      1 Sol·licitud d’una estació de control de les immissions atmosfèriques  

Àmbit:  Qualitat de l’aire 

Descripció:  
 
Flaçà no disposa cap estació de control atmosfèric de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). 
 
Per millorar el control atmosfèric del municipi es proposa sol·licitar la instal·lació d’una estació 
automàtica que controli els contaminants (com per exemple l’ozó, òxids de nitrogen, etc.) tal com 
estableix les noves directrius europees. En aquest sentit cal destacar que al Gironès i al Baix Empordà 
només hi ha les estacions de Fornells de la Selva, Sarrià de Ter i Begur. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual  
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: Sense valorar 
 

Fonts de finançament: DMAiH 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 5 (I. UE) 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                4 Millora de la qualitat ambiental del nucli urbà 

Acció/projecte      2 Sol·licitud d’aplicació de mesures de correctores pel soroll a aplicar al 
CEIP Les Moreres.  

Àmbit:  Qualitat de l’aire i soroll 

Descripció:  
 
El pas de la línia de ferrocarril Girona – Figueres per l’interior del municipi esdevé força conflictiva des 
del punt de vista del soroll ambiental, que no existeix cap mena d’apantallament acústic. Així, en tot el 
seu traçat, aquesta via no disposa de cap apantallament acústic, si bé en les seves proximitats hi ha 
diversos habitatges i alguns equipaments públics. El cas més significatiu és el CEIP Les Moreres, en el 
qual les sonometries realitzades mostren uns nivells de soroll superiors als valors límit d’immissió 
permesos (tant a l’interior com a l’exterior de les aules). Recentment l’Ajuntament ha instat al 
Departament de Medi Ambient l’aplicació de mesures correctores, tant a l’entorn de l’escola com en 
les zones més properes als habitatges. En aquest sentit és important que tant l’Ajuntament com el 
propi centre educatiu insisteixin pel compliment d’aquesta mesura.  
 
Cal tenir present, que amb la instal·lació d’un apantallament acústic, fàcilment es pot reduir en uns 10 
dBA els valors de soroll registrats5.  
 

Grau de Prioritat:  
 

Termini d’implantació: Curt  
 

Període d’execució: 
 

Sectors implicats: AF, RENFE, DMAH 
 

Cost econòmic: El cost de la pantalla és de 125 
�/metro lineal. 31.250 � 

Fonts de finançament: AF, RENFE 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 8 (I. UE) 
 

 

                                            
5 Vegeu l’anàlisi de les proteccions acústiques instal·lades a l’Escola Politècnica Superior de Girona 
(http://insma.udg.es/ambientalitzacio) 

http://insma.udg.es/ambientalitzacio
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                4 Millora de la qualitat ambiental del nucli urbà 

Acció/projecte      3 Control del soroll dels vehicles, especialment motocicletes. 

Àmbit:  Qualitat de l’aire i soroll 

Descripció:  
 
A Flaçà no s’han efectuat mai campanyes de control de soroll als vehicles motoritzats. Donat que els 
controls a través de la policia local són una pràctica existent en d’altres municipis que han donat bons 
resultats sobretot com a mesura persuasiva del soroll dels ciclomotors, es proposa realitzar una 
campanya anual per part de l’Ajuntament (o bé per mitjà dels mossos d’esquadra o bé subcontractant 
el servei) tal d'inspeccionar els fums del tub d'escapament dels vehicles i els seus nivells d’emissió 
sonora i sancionar aquells vehicles que no compleixin els límits establerts, d’acord amb les normes 
vigents com el RD 2028/1986 (pel soroll de motocicletes) o la Directiva 96/96/CE (bàsicament per 
l’emissió de CO). 
 
La campanya hauria de ser preferiblement a l’estiu i prestant especial atenció a les motocicletes.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual (1 cop a l’any) 
 

Sectors implicats: AFLA, Ajuntament de municipis 
veïns (p.ex. ACE) 
 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament: - 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 8 (I. UE) 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                4 Millora de la qualitat ambiental del nucli urbà 

Acció/projecte      4 Paviments porosos o drenants al carrer Comerç i a la carretera de Sant 
Llorenç 

Àmbit:  Qualitat de l’aire i soroll 

Descripció:  
 
El carrer Comerç i la carretera de Sant Llorenç6 són les principals vies urbanes de Flaçà, tant pel que fa 
al trànsit de turismes i motocicletes, com pel que fa a vehicles pesants (que es dirigeixen a la indústria 
Aconda Paper).  
 
En aquesta es proposa utilitzar paviment porós, permeable és una mesura que entre d’altres coses 
permet la reducció del soroll emès7 (de fins a 5 dBA). L’aplicació d’aquesta acció es durà a terme 
mitjançant un recobriment amb capes drenats sobre el ferm preexistent en el moment en què calgui la 
realització d’obres de manteniment d’aquest vial.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats:  AFLA 
 

Cost econòmic: A valorar 
 

Fonts de finançament: AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: III.2.1. 
 

Indicadors de seguiment: 8 (I. UE) 
 

 
 

                                            
6 Les competències pel què fa al carrer Comerç són de la Generalitat de Catalunya (tot i que ara 
quan es faci el soterrament de la via segurament passaran a ser competència de l’ajuntament); i el 
de Sant Llorenç és competència de la Diputació de Girona 
7 Recentment s’ha dut a terme una prova experimental per usar pneumàtics reciclats com a 
material asfàltic en un tram de la carretera comarcal B-140 de Sabadell a Palau de Plegamans. 
Aquest material -mescla de cautxú de pneumàtics usats i betum- augmenta l'adhesió dels vehicles 
al rodament i ofereix un paviment més flexible, a l’hora que permet reduir el soroll provocat pel 
trànsit, incrementa la durabilitat del paviment i impedeix la formació de capes de gel quan hi ha 
certa fluïdesa de trànsit. Per altra banda, dins el programa ACUSFERM, promogut per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, s’estableixen uns criteris tècnics 
d’aplicació de capes de rodament per reduir el soroll ambiental. Per a la xarxa viària urbana i les 
travessies urbanes es recomana posar una capa de rodadura de 2 a 3 centímetres del tipus dens 
microaglomerat discontinu. Aquest tipus de ferm es caracteritza per ser una mescla bituminosa 
amb una elevada macrotextura, tenir un percentatge de forats del 6-8 %, tenir una durabilitat 
similar als ferm convencionals i ser resistent als esforços tangencials. 
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Línia estratègica IV FER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUIR DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

Programa                4 Millora de la qualitat ambiental del nucli urbà 

Acció/projecte      5 Aprovació del mapa de capacitat acústica municipal  

Àmbit:  Qualitat de l’aire i soroll 

Descripció:  
 
Actualment, Flaçà disposa d’una proposta de cadastre de soroll, la qual hauria d’aprovar-se i executar-
se. Per aquest motiu en un futur caldrà: 
 

- Realitzar mesures de control periòdic i avaluació del soroll ambiental dels vehicles (vegeu l’acció 
IV.4.3.), determinar els nivells de soroll als vials,... 

- Comparar els valors obtinguts respecte als valors límits d’immissió que determina el cadastre sònic. 
- Incorporar al planejament urbanístic la zonificació de la sensibilitat acústica del territori. 

 
Es proposa verificar el compliment del mapa acústic de Flaçà periòdicament (cada 5 anys). 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 3 mesos 
 

Sectors implicats:  AFLA 
 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament: AFLA, DMAiH 
 

Interrelació amb d’altres accions: IV.4.3 
 

Indicadors de seguiment: 8 (I. UE) 
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2.5. Línia estratègica V:  PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC 
EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

 
 
En l’actual marc de desenvolupament econòmic basat en una economia de mercat 
l’Ajuntament no sempre té capacitat d’intervenció en les decisions de caràcter particular 
però sí a nivell de facilitar o propiciar unes certes tendències respecte d’altres. En aquest 
marc, l’Ajuntament hauria de propiciar que les noves activitats que s’instal·lin en el 
municipi siguin variades i de dimensions mitjanes com una mesura que propiciï una 
menor dependència de poques activitats de grans dimensions que per una banda poden 
ser el principal motor econòmic de la població però que quan es troben en dificultats 
poden afectar a un percentatge molt important d’economies domèstiques. 
 
En aquest sentit, cal que es defineixi un marc econòmic general i que es prenguin 
mesures per potenciar els punts forts municipals i alhora per enfocar el futur creixement a 
una economia més diversificada i menys dependent d’un únic sector productiu/econòmic. 
 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 4 programa i 12 accions. 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                1 Conservar i potenciar el sector primari 

Acció/projecte      1 Promoció de Plans Tècnics de Gestió i Millora forestal i Plans Simples de 
Gestió per part dels propietaris forestals de Flaçà. 

Àmbit:  Economia (sector primari) 

Descripció:  
 
La superfície forestal de Flaçà supera les 350 Ha, de les quals 289,5 Ha són boscos, majoritàriament 
de pins; 13 Ha matollars; 2,1 Ha de prats i herbassars; i 10,1 Ha de bosc de ribera. Actualment, no 
existeix cap finca forestal que disposi de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) aprovats, ni 
cap finca amb Plans Simples de Gestió. Això significa que la totalitat de la superfície forestal del 
municipi no disposa de cap eina de gestió dedicada a la preservació del bosc i al manteniment de la 
xarxa de camins forestals. 
 
En aquest sentit doncs, l’Ajuntament de Flaçà hauria de promoure la realització de Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de Gestió. En aquest sentit, organitzarà xerrades 
tècniques i visites als propietaris forestals de Flaçà que encara no disposen de plans silvícoles, 
exposant-los les avantatges i explicant-los el procediment per a la seva redacció.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mitjà-llarg (3-10 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats: PF i CPF (DMAiH) 
 

Cost econòmic: Sense valoració 
 

Fonts de finançament: CPF (DMAiH) 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                1 Conservar i potenciar el sector primari 

Acció/projecte      2 Promoció de la varietat de conreus. 

Àmbit:  Economia (sector primari) 

Descripció:  
 
L’Ajuntament hauria de promoure, mitjançant campanyes d’informació, la varietat de conreus. Si bé, el 
tipus de conreu dominant és el cultiu de blat de moro, caldria afavorir el conreu d’altres espècies com 
el blat, sorgo, l’ordi, lleguminoses, etc.  
 
Aquest fet comportaria una diversificació important de l’activitat agrícola que es traduiria en una 
diversitat important de paisatges, que a la vegada enriquiria la presència d’espècies i augmentaria la 
biodiversitat del municipi. 
   

Grau de Prioritat: Mitja 
 

Termini d’implantació: Llarg (6-10 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: Privats, AFLA i DARP 
 

Cost econòmic: Entre 5.000 i 7.000 � 
 

Fonts de finançament: DARP i AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
 



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

63 

 

Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                2 Conservar i potenciar el sector secundari 

Acció/projecte      1 Potenciació del sector empresarial de Flaçà 

Àmbit:  Economia (sector secundari) 

Descripció:  
 
Amb l’objectiu de mantenir i potenciar el sector empresarial de Flaçà, l’Ajuntament crearà un servei 
bàsic d’assessorament adreçat a les noves activitats. Aquest servei consistirà en assessorar en relació 
a:  
 

- Informació de què vol dir crear l'empresa 
- Informació de tràmits en la creació de l'empresa 
- Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa 
- Informació de línies de finançament 
- Recerca i tramitació d'ajuts i subvencions 
- Assessorament en la posada en marxa de l'empresa 
- Orientació en la formació en gestió empresarial 
- Es crearà un directori dels locals comercials i les naus industrials existents, amb informació sobre les 

seves característiques, el preu, l’estat de conservació,... 
 
Paral·lelament, en els nous creixements de sòl industrial previstos pel municipi, es proposa d’una 
banda ser selectiu a l’hora d’escollir les empreses que s’hi poden instal·lar (empreses tecnològiques, 
no contaminants, amb sistemes de qualitat ambiental implantats,...) però també establir un protocol 
de bonificacions per tal d’afavorir la seva implantació a Flaçà.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA, però cal determinar si 
aquest servei serà municipal o supramunicipal 

Cost econòmic: - 
 

Fonts de finançament: AFLA, DT 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 17 (I. SOS) 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                2 Conservar i potenciar el sector secundari 

Acció/projecte      2 Establiment d’un protocol de contactes amb les dues empreses 
principals de Flaçà 

Àmbit:  Economia (sector secundari) 

Descripció:  
 
Degut a la gran importància de les dues principals empreses que hi ha a Flaçà (Enri 2000 i Aconda 
Paper) es proposa establir un protocol de contactes periòdics entre Ajuntament i Empresa. En aquest 
sentit sembla oportú, recollir l’opinió del sector empresarial i debatre, no tant sols aquells aspectes 
estrictament “d’empresa” sinó també aspectes indirectament relacionats (com la mobilitat, vectors 
ambientals, necessitats laborals, altres aspectes,...). 
 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats:  AFLA, ACONDA i ENRI 2000 
 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament: - 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                3 Afavorir a la terciarització de Flaçà 

Acció/projecte      1 Creació d’un viver d’empreses, especialment adreçades al sector terciari. 

Àmbit:  Economia (sector terciari) 

Descripció:  
 
Un viver d’empreses és un espai on s’ofereixen serveis per a les empreses que comencen. Es poden 
trobar des de la cessió d’espais a baix preu, per començar físicament amb les activitats empresarials i 
fins que aquestes estiguin consolidades, fins a la possibilitat d’un recolzament gratuït inicial a nivell de 
formació, passant per un recolzament i assessorament inicial amb un tutor d’empreses. 
 
Una part de l’espai destinat viver d’empreses es consistirà en un centre de recursos compartits per 
fomentar el teletreball. Aquest espai hauria de disposar dels següents equips (2 PC's amb connexió 
ADSL a Internet, guixetes amb clau, sala de reunions amb projector i connexió a Internet, 1 impressora 
làser color A4, impressora d'injecció de tinta color A3, 1 escànner A3, gravadores de CD i DVD’s)8. 
 
Paral·lelament també es podria crear un servei d’assessorament destinat a tots els comerciants del 
municipi l'activitat dels quals sigui la comercialització de productes i serveis per al consumidor final.  
 
Aquest servei podria constar fonamentalment d’assessorament i assistència per a la implantació de 
nous comerços. Atenció personalitzada per a la resolució de problemes vinculats a la fiscalitat local, 
altes i baixes de l'IAE,... Informació sobre línies de subvenció i ajuts als comerciants locals. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats:  AFLA, Sector Terciari 
 

Cost econòmic: 12.000 � equipaments 
informàtics; 10.000 �/any (recursos humans) 

Fonts de finançament: AFLA, DT 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 4, 14, 17 (I. SOS) 
 

 

                                            
8 Vegeu la pàgina web del telecentre de Ribes de Freser (www.televall.com ),  del telecentre de 
Sant Bartomeu del Grau (www.telecentresbg.net ) i del centre de Teletreball del Pla de l’Estany 
(http://www.plaestany.org/telestany);   
 

http://www.televall.com
http://www.telecentresbg.net
http://www.plaestany.org/telestany
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                3 Afavorir a la terciarització de Flaçà 

Acció/projecte      2 Dinamització del mercat municipal. 

Àmbit:  Economia (sector terciari) 

Descripció:  
 
 El mercat municipal de Flaçà es realitza cada dimecres i actualment compta amb poques parades. 
Aquesta actuació proposa d’una banda potenciar la difusió del mercat setmanal:  
 

- Amb presència (recordatori) a la pàgina web de l’Ajuntament 
- Posant un anunci/plafó canviable a la carretera C-66 anunciant (entre d’altres qüestions) el dia i lloc 

del mercat de Flaçà. 
 

 Per altra banda es proposa relligar més l’oferta comercial del municipi amb el mercat setmanal del 
municipi. Per aquest motiu es proposa que amb una periodicitat mensual o bimensual, es faci un dia 
del comerç al carrer.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats:  AFLA, paraires 
 

Cost econòmic: 1.000 � 
 

Fonts de finançament: AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                3 Afavorir a la terciarització de Flaçà 

Acció/projecte      3 Creació d’una associació de botiguers a Flaçà, com a primer pas per a la 
realització d’un Pla de Dinamització del Comerç Urbà. 

Àmbit:  Economia (sector terciari) 

Descripció:  
 
Actualment Flaçà compta amb 23 establiments de comerç al detall i 25 activitats del sector serveis.  
Bona part d’aquests establiments s’ubiquen al carrer Comerç i al voltant de l’estació de ferrocarril. Amb 
l’objectiu de dinamitzar el sector comercial des de l’Ajuntament de Flaçà s’iniciaran les següents 
accions:  
 
- Fomentar la creació d’una associació de botiguers a Flaçà 
- Pla d'ambientalització del comerç de Flaçà (existeixen múltiples a actuar: reducció i substitució de les bosses 

de plàstic, comercialització de productes respectuosos, reducció del consum d’energia, eliminació d’envasos i 
embalatges excessius i innecessaris, col·laboració amb la recollida selectiva, participació en la millora de 
l’entorn, implicació en plans de mobilitat sostenible...). 

- Iniciar actuacions per a l’elaboració d’un Pla de Dinamització del Comerç Urbà a Flaçà. 
 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats:  AFLA, AC, CamGI 
 

Cost econòmic: - 
 

Fonts de finançament: AFLA, DCTC 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 16 (I. SOS) 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                3 Afavorir a la terciarització de Flaçà 

Acció/projecte      4 Dinamització del comerç de productes/queviures artesans. 

Àmbit:  Economia (sector terciari) 

Descripció:  
 
Aprofitant que realment moltes botigues ja venen productes artesans (ous de les gallines dels pagesos 
de l’entorn, mongetes i tomàquets de l’hort, etc.), es proposa afavorir i difondre la seva presència tant 
en el mercat setmanal, com creant un distintiu que ho indiqui en els diferents comerços del municipi 
que en disposin. No obstant això, aquest és un dels aspectes que ha de tractar el Pla de Dinamització 
del Comerç Urbà. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
  

Termini d’implantació: Curt 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA, AC, CamGI 
 

Cost econòmic: Sense cost afegit 
 

Fonts de finançament: - 
 

Interrelació amb d’altres accions: V.3.2. 
 

Indicadors de seguiment: 16 (I. SOS) 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                4 Difondre el municipi a l’exterior i aprofitar el seu potencial turístic 

Acció/projecte      1 Adhesió de Flaçà a la xarxa de municipis paperers 

Àmbit:  Economia (turisme) 

Descripció:  
 
La Xarxa de Municipis Paperers és una organització d’àmbit europeu i de caràcter interterritorial, creada 
amb la voluntat d’agrupar a tots aquells municipis que tinguin en comú la presència d’indústria de 
fabricació i/o manipulació de paper, o que comparteixin un interès amb les finalitats pròpies de la 
xarxa. Té per objectiu crear una eina útil al servei dels interessos dels municipis integrants. Alhora que 
pretén profunditzar en unes finalitats més àmplies del desenvolupament comú. 
 
Els avantatges que pot suposar per Flaçà l’adhesió a aquesta xarxa passen per: 
 

- Símbol d’identificació del municipi 
- Projecció internacional 
- Intercanvi d’experiències i col·laboració amb municipis de la xarxa 
- Benefici econòmic pels municipis integrants. 

 
Els representants legals dels municipis i institucions signants es comprometen a participar en la Xarxa 
de Municipis Paperers, que es constitueix sota els principis de transnacionalitat, igualtat, sostenibilitat i 
transversalitat.  
 
La Xarxa té plena capacitat per a actuar d’acord amb les seves finalitats i principis i tenir una durada 
indefinida. Integrada voluntàriament i inicialment pels municipis de Banyeres de Mariola (Alacant), 
Capellades (Barcelona), Legorreta (Gipuzkoa), Navia (Asturies), Sarrià de Ter (Girona), Tolosa 
(Gipuzkoa) a Espanya, i l’administració de la província de Lucca a Itàlia, també forma part de la Xarxa, 
Lucense SpA (Centre de Serveis per a l’Economia) institució público-privada vinculada a la investigació i 
desenvolupament de la fabricació del paper.  
 
Per aquests motius, i per les característiques de Flaçà (amb una forta implantació d’aquesta indústria) 
es proposa l’adhesió a la xarxa del municipi.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0 a 2 anys) 
 

Període d’execució: Activitats anuals 
 

Sectors implicats: AFLA, DGI, UdG, empreses 
papereres, municipis participants  

Cost econòmic: A valorar en funció de la 
proactivitat de l’Ajuntament 
 

Fonts de finançament: AFLA, DGI, Unió Europea 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                4 Difondre el municipi a l’exterior i aprofitar el seu potencial turístic 

Acció/projecte      2 Implantació d’activitats de turisme rural 

Àmbit:  Economia (turisme) 

Descripció:  
 
Per tal de potenciar l’allotjament turístic de qualitat i fomentar la implantació de noves activitats 
d’hospedatge a Flaçà es proposa a l’Ajuntament:  
 

- Crear una base de dades amb masies i cases de poble susceptibles de convertir-se en allotjaments 
turístics. 

- Assessorar i buscar ajuts per incrementar l’oferta de places d’allotjament rural. 

- Definir una política fiscal local incentivadora d’aquests tipus d’establiments. 

Per portar a terme aquesta acció es proposa fer els contactes pertinents amb les poblacions veïnes. 
D’altra banda, també cal tenir en compte que des del Consell Comarcal del Gironès s’ha fet un estudi 
per a la dinamització del turisme i es portarà a terme un Pla d’accions de promoció turística. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3 a 5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats:  AFLA, sector privat 
 

Cost econòmic: A valorar  Fonts de finançament: AFLA, sector privat 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                4 Difondre el municipi a l’exterior i aprofitar el seu potencial turístic 

Acció/projecte      3 Flaçà com a centre de distribució de les rutes a peu i en BTT. 

Àmbit:  Economia (turisme) 

Descripció:  
 
Actualment, des del Consell Comarcal del Gironès s’està desenvolupant l’inventari del pla de camins, i 
el del Baix Empordà ja l’ha desenvolupat. Aquest fet condiciona enormement les possibilitats de fer de 
Flaçà un important enclavament pel cicloturisme.  
 
El fet que la vila tingui l’estació de tren del Baix Empordà i que en temps passats hi circulés l’antic 
carrilet de Girona-Palamòs, enforteix encara més aquesta idea de fer de Flaçà el nucli neuràlgic de les 
excursions en bicicleta pel Baix Empordà i complementar així, l’actual oferta de vies verdes de la 
província de Girona (St. Feliu de Guíxols-Girona-Olot, Ripoll-St. Joan de les Abadesses). Tanmateix 
també, el Patronat de Turisme Costa Brava hauria de fer de l’antic traçat del carrilet un carril per 
cicloturime i diversificar l’oferta actual de vies verdes de la província de Girona.  
 
Per tant, el nou POUM hauria de contemplar aquesta possibilitat i el Consell Comarcal, com a òrgan 
responsable de la senyalització, també l’hauria de conèixer. D’aquesta manera, quan es senyalitzessin i 
els itineraris i es desenvolupi l’oferta turística oportuna, el tram Flaçà-Girona, hauria de fer-se realitat a 
partir de camins rurals (i així poder saltar d’un carril bici a una altra), i la vila hauria d’aparèixer com un 
enclavament estratègic per començar les excursions. Per aquest motiu, es proposa que Flaçà, de 
forma conjunta amb els municipis del seu entorn es constitueixi com a centre BTT. Per aconseguir-ho 
cal disposar de: 
  

- Un espai de lliure accés pensat per als practicants de la bicicleta tot terreny (BTT), amb 100 km 
d’itineraris cartografiats i senyalitzats segons el grau de dificultat que parteixen d’un punt d’acollida 
amb informació turística i serveis per a la bicicleta. 

- Un punt d’acolliment, dóna serveis per a la bicicleta i funciona també com a minioficina de turisme.  

- Diferents serveis complementaris per a facilitar la pràctica de la bicicleta de muntanya: lloguer de 
bicicletes, zona d’aparcament exclusiu, punts de rentada, dutxes i serveis,...  

 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mitja (2-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA, CCGI i CVV 
 

Cost econòmic: sense valorar 
 

Fonts de finançament: CCGI i AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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Línia estratègica V PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Programa                4 Difondre el municipi a l’exterior i aprofitar el seu potencial turístic 

Acció/projecte      4 Creació de la fira i mercat de la bicicleta de muntanya 

Àmbit:  Economia (turisme) 

Descripció:  
 
Aprofitant la ubicació de Flaçà (a mig camí entre Girona i la Bisbal), la morfologia del seu entorn 
natural (al costat del riu i la muntanya) i la bona connexió de camins rurals i transitables en bicicleta, 
una de les actuacions de promoció i difusió del municipi a realitzar en els propers anys pot ser crear 
una fira i mercat de la bicicleta de muntanya. Aquesta fira-mercat pot englobar activitats diverses:  
 
- Rallye fotogràfic – bicicletada. 
- Gimcana d’habilitats en bicicleta 
- Exhibicions (de bicis de trial, descens,...).  
- Estands comercials 
- Mercat d’ocasió (l'organització pot retenir un % en concepte de gestió de l'intercanvi). 
- Conferències 
- Marxa cicloturista 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats:  AFLA, DCTC 
 

Cost econòmic: A valorar 
 

Fonts de finançament: AFLA, DCTC 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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2.6. Línia estratègica VI: GARANTIR EL BENESTAR I POTENCIAR 
LA VIDA ASSOCIATIVA I CULTURAL 

 
L’estructura social presenta una contínua evolució. A Flaçà s’observa un progressiu 
envelliment de la població, un nombre cada vegada més reduït de persones per llar,... 
Aquests canvis es tradueixen en noves necessitats a nivell d’habitatge, sanitari, de 
benestar i protecció social, etc.  
 
Aquesta línia, també  inclou les diferents accions encaminades a potenciar el món 
associatiu i cultural, així com diferents actuació bàsiques per impulsar un projecte 
educatiu global, obert i implicat amb el medi físic i humà més proper.  
 
La línia estratègica VI compta amb 3 programes i 8 accions.  
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Línia estratègica VI GARANTIR EL BENESTAR I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 

Programa                1 Promoure un projecte educatiu global, integrador i obert al medi 

Acció/projecte      1 Estudi de viabilitat de disposar d’una llar d’infants municipal 

Àmbit:  Social (educació) 

Descripció:  
 
Disposar d’una bona oferta educativa, suposa un valor afegit tant pels actuals habitants de Flaçà, com 
pel que s’instal·lin dins en el municipi en un futur. Per tant cal elaborar un estudi sobre les necessitats 
educatives de l’etapa de 0 a 3 anys.  
 
Aquest estudi cal realitzar-lo a partir de les dades demogràfiques, els recursos existents, una enquesta 
a la població afectada. Conèixer quin és l’alumnat potencial de la llar d’infants, cost i fonts de 
finançament. 
 
A partir dels resultats d’aquest estudi cal determinar quin és l’àmbit territorial al qual ha de donar 
servei (Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls,...), la conveniència de construir una nova llar d’infants 
pública municipal), designar la seva ubicació més adequada,... 
 

Grau de Prioritat: Mig 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats:  AFLA, DE 

Cost econòmic: 2.000 � (cost de l’estudi) 
 

Fonts de finançament: AFLA, DE i DGi 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 9, 10 (I. SOS), 4 (I. 
UE) 
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Línia estratègica VI GARANTIR EL BENESTAR I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 

Programa                1 Promoure un projecte educatiu global, integrador i obert al medi 

Acció/projecte      2 Promoció de l’oferta de cursos d’educació no reglada 

Àmbit:  Social (educació) 

Descripció:  
 
Actualment l’Ajuntament de Flaçà col·labora en organitzar l’oferta de l’escola d’adults, en la qual s’hi 
realitzen cursos de ball, manualitats i tallers diversos per la gent gran, que és el sector més actiu. Per 
millorar aquesta oferta actual és important potenciar les següents línies: 
 
- Millorar l’oferta d’educació no formal subjecte a la demanda, la qual ha de tenir la suficient 

capacitat d’autofinançament. 
 
- Crear o millorar l’oferta educativa encaminada a paliar les mancances formatives de sectors 

concrets de la població i dissenyant cursos de formació pels sectors més desfavorits i mancats de 
recursos. El disseny d’aquest programa educatiu necessita d’un treball previ, realitzat de forma 
coordinada entre Ajuntament–Escola d’adults i diversos sectors (educatiu, sanitari,...), sobre les 
necessitats formatives d’aquest sector de població. Aquesta segona línia ha de ser finançada per 
les administracions (sobretot l’Ajuntament). En aquesta línia s’hi inclouria la realització de cursos 
d’idiomes, informàtica, escola de música, classes de català,.. 

 

Grau de Prioritat: Alt 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AFLA 
 

Cost econòmic: 6.000 �/any 
 

Fonts de finançament: AFLA, DGI, CCGI  
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 10 (I. SOS) 
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Línia estratègica VI GARANTIR EL BENESTAR I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 

Programa                1 Promoure un projecte educatiu global, integrador i obert al medi 

Acció/projecte      3 Ampliació de l’oferta educativa en el temps de lleure dels infants 

Àmbit:  Social (educació) 

Descripció:  
 
Aquesta actuació planteja tot un seguit d’accions tant de reforç escolar com de foment del lleure i la 
relació entre els infants. Les principals subactuacions que se’n podrien derivar són les següents:  
 
- Programes de lleure vacacional (de forma conjunta amb els municipis del voltant). 
- Creació de més espais per al joc dels infants a l’aire lliure. 
- Creació d’un espai - ludoteca com a centre educador de la família en la socialització de l’infant. 
- Colònies –estades-, campaments municipals amb un Projecte Educatiu específic per als infants usuaris.  
- Concertació i promoció d’accions i programes amb entitats de promoció de l’activitat socialitzadora o 

educativa en el lleure infantil.  
- Redissenyar la ciutat en la perspectiva de l’ús que tenen dret a fer-ne els nens. Eixamplar les voreres, situar 

els passos de vianants a la mateixa alçada de les voreres, i augmentar els espais verds i de lleure als barris 
de la ciutat, són transformacions físiques que situen els infants en el primer condicionant de l’urbanisme de la 
ciutat.  

  

Grau de Prioritat: Mitjana  
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: AFLA, CEIP Les Moreres 
 

Cost econòmic: 12.000 �/any 
 

Fonts de finançament: AFLA, Ciutadania 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 9, 10 (I. SOS) 
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Línia estratègica VI GARANTIR EL BENESTAR I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 

Programa                2 Potenciar les activitats culturals i d’oci adreçades al jovent  

Acció/projecte      1 Estudi de la millor opció en servei de biblioteca 

Àmbit:  Social (joventut) 

Descripció:  
 
La Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya de 1993 i la Llei de Bases de Règim Local estableixen la 
competència dels municipis en la creació manteniment de biblioteques públiques. En poblacions que 
no assoleixen els 5.000 habitants, la prestació del servei és optativa, depenent de la capacitat 
econòmica i de gestió del municipi.  
  
Per a les franges de població de menys de 3.000 habitants és recomana la utilització de bibliobusos, 
que permet donar un mateix servei a diverses poblacions. En qualsevol cas l’ajuntament, amb la 
consulta als municipis veïns, estudiarà l’opció més efectiva i òptima segons les característiques i 
possibilitats del municipi.  
  

Grau de Prioritat: Mitjà 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats:  AFLA i municipis del voltant 
 

Cost econòmic: - 
 

Fonts de finançament: DGI, DC, CCGI, AFLA i 
ASJM, ASJD.  

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 4 (I. UE) 
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Línia estratègica VI GARANTIR EL BENESTAR I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 

Programa                2 Potenciar les activitats culturals i d’oci adreçades al jovent  

Acció/projecte      2 Proposta d’oferta d’espais de comunicació per la gent del poble 

Àmbit:  Social (joventut) 

Descripció:  
 
Aquesta actuació engloba tot un seguit d’accions a realitzar, algunes de les quals passen per facilitar 
equipaments o infraestructures, i d’altres són accions més puntuals.  
 
En l’àmbit dels equipaments o infraestructures cal:  
 
- Creació d’un espai pels joves (gestionat pels propis joves) 
- Creació d’un “ciber-ateneu”9.  
 
Aquests nous recursos no han d’estar adreçats únicament al jovent sinó que poden ser utilitzats per un 
ventall més ampli de població. En aquest sentit, resulta important realitzar-hi activitats 
intergeneracionals10. 
 
Per altra banda, hi ha tot un seguit d’actuacions a realitzar, entre les quals destaquem les següents:  
 
- Educació (planificar una oferta educativa per als joves de 12 a 16 anys, oferir activitats d’estiu per als grups 

de 12 a 16 anys,...) 
- Creació de la  “Tertúlia jove” com a recurs dinamitzador de debat entre els joves (un cop cada 3 mesos) 
- ... 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mig 
 

Període d’execució: Continuat   
 

Sectors implicats:  AFLA, entitats i associacions, 
joves,... 

Cost econòmic: A  valorar  Fonts de finançament: DBF, AFLA 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: 13 (I. SOS) 
 

 
 
 
 

                                            
9 Vegeu l’experiència de Vic (http://www.ajvic.net/Anuncis/Projecteciber.htm)  
10 Com per exemple crear una xarxa d’intercanvi de coneixements (vegeu per exemple la pàgina 
web http://www.pangea.org/org/sodepaub/accions/xivella.htm)   

http://www.ajvic.net/Anuncis/Projecteciber.htm
http://www.pangea.org/org/sodepaub/accions/xivella.htm

