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Pla d’Acció Local   

1. METODOLOGIA 
 
A partir de la definició d’un objectiu general s’ha elaborat el present Programa 
d’actuació destinat a l’assoliment dels objectius per a un Castellfollit més 
sostenible. En aquest programa s’han establert 4 línies estratègiques que es 
desenvolupen a partir de 14 programes d’actuació els quals consten de 42 
actuacions diferents. 
 
Amb l’objectiu d’assenyalar els paràmetres necessaris per a la materialització de 
les actuacions, es presenta el programa en forma de fitxa per a cada actuació, 
on hi apareixen els següents apartats: 
 
- El programa al qual correspon cada actuació, de manera que les 

actuacions queden dividides en 14 programes diferents. 
 
- El número de l’actuació format per dos dígit de manera que el primer 

correspon al número del programa al qual pertany i el segon dígit designa 
l’ordre de l’actuació dins del programa. També hi consta el títol de 
l’actuació. 

 
- En l’apartat de la descripció es presenta l’actuació de forma molt resumida. 
 
- Els objectius a complir de cada actuació. 
 
- La temporització de les tasques a realitzar, descrites a curt termini (anys 

2001 i 2002), mig termini (anys 2003 i 2004) i llarg termini (any 2005). 
 
- La priorització de cada actuació dins de la temporització. Està definida pels 

valors 1 o 2. 
 
- El calendari que especifica quan s’han de realitzar les diferents fases o 

tasques que formen l’actuació. 
 
- El pressupost total de l’actuació. 
 
- Els responsables són els encarregats de vetllar per la realització de les 

tasques planificades i d’actualitzar els paràmetres que apareixen a la fitxa. 
 
- El finançament són els ens encarregats d’aportar el finançament de 

l’actuació. 
 
- Altres implicats s’especifica altres ens implicats en les tasques a realitzar. 
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                                                                                                                      Metodologia 

- Amb la finalitat de controlar la realització de l’actuació i l’assoliment dels 
objectius proposats, s’estableixen per a cada actuació uns Indicadors i 
mètode de seguiment. 

 
- La descripció de l’estat actual de cada actuació, és a dir, el grau de 

realització, s’ha d’anar descrivint al llarg del desenvolupament del 
programa. 

 
- Les relacions que manté cada actuació amb la resta d’actuacions proposades 

en el programa es descriuen en l’apartat d’altres actuacions 
relacionades. 

 
- En l’apartat d’observacions és per anotar-hi tot allò que sigui d’interès per 

al desenvolupament de l’actuació.    
 
 
Aquest document té una vigència de 5 anys, com a conseqüència en finalitzar 
aquest termini s’haurà d’iniciar la revisió. Tanmateix cada any s’haurà de fer un 
pla d’actuacions anual paral·lelament amb la confecció del pressupost de 
l’Ajuntament. 
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2. OBJECTIU GENERAL 
 
 
 
 

OBJECTIU GENERAL DEFINIDOR DEL TARANNÀ I 
EL MODEL A SEGUIR A CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 

 
• AUGMENTAR L’ESTIMA PEL POBLE PER PART DE CADASCUN DELS SEUS HABITANTS PER TAL 

D’ACONSEGUIR AIXÍ UN RENOVAT ARRELAMENT. 
• VALORAR L’EXISTÈNCIA D’ELEMENTS ESPECÍFICS DEL MUNICIPI QUE LI DONEN UNA POSICIÓ 

DIFERENCIADA DINS DE L’ÀREA URBANA D’OLOT I COMARCA.  
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3. TAULA RESUM DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES, ELS PROGRAMES I LES 
ACTUACIONS 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 

PROGRAMES D’ACTUACIONS ACTUACIONS 

1.1. Elaborar i aplicar el Pla Especial del Barri Vell 1. Reordenar el Barri Vell 
1.2. Catalogar el Barri Vell com a figura de “Conjunt 
històric artístic” 

  
2.1. Elaborar i executar el projecte de la nova travessia 
de dins del municipi 
2.2. Elaborar i executar el Pla de mobilitat municipal 
2.3. Elaborar i executar un Pla de conservació i millora 
dels horts 
2.4. Realitzar un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Montagut i de Sant Joan les Fonts 
2.5. Participar en l’elaboració del Pla director territorial 
de coordinació urbanística supramunicipal 
2.6. Fer o rehabilitar un edifici per a l’instal·lació de les 
dependències municipals 

2. Reordenar altres espais del 
municipi 

2.7. Desenvolupar el pla parcial de la zona industrial 
prevista en les Normes Subsidiàries 

  
3.1. Elaborar un programa de neteja de l’espai públic 

I. Ordenar i revaloritzar el 
municipi 

3. Dignificació de l’espai públic 
3.2. Elaborar un catàleg del mobiliari urbà 

 
 
 

   
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat a Castellfollit de la Roca 13 



                                                                                                                   Taula resum de les línies estratègiques, els programes i les actuacions 

   
4.1. Elaborar i executar un projecte de museu per a 
l’Església Vella-Museu 

II. Mantenir i potenciar la 
cohesió social 

4. Activació cultural 

4.2. Actualitzar i ordenar l’arxiu municipal 
  

5.1. Crear una xarxa de voluntariat social 
5.2. Realitzar una campanya “d’alfabetització” de la 
població immigrada, especialment femenina 

5. Activació de la cohesió social 

5.3. Continuar amb la participació ciutadana 
  

6.1. Regular mitjançant convenis la gestió dels 
equipaments municipals 
6.2. Establir acords d’utilització dels equipaments 
municipals 

 

6. Gestió i ús adequat dels 
equipaments 

6.3. Estudiar la possibilitat de que la piscina sigui un 
equipament supramunicipal 

   
7.1. Crear una borsa d’habitatges i locals buits 7. Facilitar les activitats 

s econòmique 7.2. Crear un viver d’empreses 
  

8.1. Crear una Associació de Turisme 
8.2. Senyalitzar els accessos al municipi 
8.3. Crear un centre municipal d’informació al visitant 
8.4. Impulsar la creació d’un centre d’informació 
comarcal 

III. Promocionar el municipi 
per dinamitzar-lo 
econòmicament 

8. Promoció turística 

8.5. Crear un itinerari urbà que ressegueixi la cinglera 
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  8.6. Recuperar un antic camí que ressegueix la cinglera 
a la banda del Turonell 
8.7. Manteniment i millora de l’itinerari pedestre   
8.8. Posar en pràctica el Pla d’Ordenació de Turisme 
Sostenible en el Marc del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa 

   
9.1. Posar en pràctica el Projecte de Gestió Integral de 
la Conca Alta del riu Fluvià 
9.2. Connectar els habitatges que aboquen directament 
al riu a la xarxa de clavegueram 

9. Augmentar la qualitat de l’aigua 

9.3. Solucionar els problemes de contaminació del riu 
Turonell 

  
10.1. Realitzar una campanya de conscienciació per 
reduir l’ús del cotxe dins del municipi 

10. Minimitzar l’ús del cotxe privat 

10.2. Recolzar un transport públic interurbà 
  
11. Disminuir el consum energètic 11.1. Disminuir el consum energètic del municipi 
  

12.1. Augmentar el volum de recollida selectiva i 
modificar els hàbits de la població  

12. Promoció del canvi d’hàbits de 
la població 

12.2. Incentivar l’escola Castellroc perquè s’incorpori al 
projecte d’escoles verdes que s’està definint des de 
l’IME a Olot 

IV. Treballar per un major 
respecte del medi ambient  
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                                                                                                                   Taula resum de les línies estratègiques, els programes i les actuacions 

13.1. Minimitzar l’erosió de la cinglera provocada pel riu 
Fluvià 

 13. Minimitzar el risc de 
despreniments de la cinglera 

13.2. Conservar la cinglera 
  

14.1. Calcular els indicadors de sostenibilitat 
14.2. Instal·lar una estació de control del flux de 
vehicles 

 
14. Aplicació de l’Agenda XXI 

14.3. Generar un lloc de treball per a la dinamització i 
coordinació del PALS 
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4. TAULA RESUM DE LA TEMPORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

Curt termini Mig termini Llarg ACTUACIONS 
2001 2002 2003 2004 2005 

1.1. Elaborar i aplicar el Pla Especial del Barri Vell      
1.2. Catalogar el Barri Vell com a figura de “Conjunt històric artístic”      
2.1. Elaborar i executar el projecte de la nova travessia de dins del municipi      
2.2. Elaborar i executar el Pla de mobilitat municipal      
2.3. Elabora i executar un Pla de conservació i millora dels horts      
2.4. Realitzar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montagut i de Sant Joan les 
Fonts 

     

2.5. Participar en l’elaboració del Pla director territorial de coordinació urbanística supramunicipal      
2.6. Fer o rehabilitar un edifici per a l’instal·lació de les dependències municipals      
2.7. Desenvolupar el pla parcial de la zona industrial prevista en les Normes Subsidiàries      
3.1. Elaborar un programa de neteja de l’espai públic      
3.2. Elaborar un catàleg del mobiliari urbà      
4.1. Elaborar i executar un projecte de museu per a l’Església Vella-Museu      
4.2. Actualitzar i ordenar l’arxiu municipal      
5.1. Crear una xarxa de voluntariat social      
5.2. Realitzar una campanya “d’alfabetització” de la població immigrada, especialment femenina      
5.3. Continuar amb la participació ciutadana      
6.1. Regular mitjançant convenis la gestió dels equipaments municipals      
6.2. Establir acords d’utilització dels equipaments municipals      
6.3. Estudiar la possibilitat de que la piscina sigui un equipament supramunicipal      
7.1. Crear una borsa d’habitatges i locals buits      
7.2. Crear un viver d’empreses      
8.1. Crear una Associació de Turisme      
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                                                                                                                                                Taula resum de la temporització de les actuacions 

8.2. Senyalitzar els accessos al municipi      
8.3. Crear un centre d’informació al visitant      
8.4. Impulsar la creació d’un centre d’informació comarcal      
8.5. Crear un itinerari urbà que ressegueixi la cinglera      
8.6. Recuperar un antic camí que ressegueix la cinglera a la banda del Turonell      
8.7. Manteniment i millora de l’itinerari pedestre      
8.8. Posar en pràctica el Pla d’Ordenació de Turisme Sostenible en el Marc del PNZVG      
9.1. Posar en pràctica el Projecte de Gestió Integral de la Conca Alta del riu Fluvià      
9.2. Connectar els habitatges que aboquen directament al riu a la xarxa de clavegueram      
9.3. Solucionar els problemes de contaminació del riu Turonell      
10.1. Realitzar una campanya de conscienciació per reduir l’ús del cotxe dins del municipi      
10.2. Recolzar un transport públic interurbà      
11.1. Disminuir el consum energètic del municipi      
12.1. Augmentar el volum de recollida selectiva i modificar els hàbits de la població       
12.2. Incentivar l’escola perquè s’incorpori al projecte d’escoles verdes (definit des de l’IME-Olot)      
13.1. Minimitzar l’erosió de la cinglera provocada pel riu Fluvià      
13.2. Conservar la cinglera      
14.1. Calcular els indicadors de sostenibilitat      
14.2. Instal·lar una estació de control del flux de vehicles      
14.3. Generar un lloc de treball per a la dinamització i coordinació del PALS      
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PROGRAMA 1. REORDENAR EL BARRI VELL 
 

Actuació 1.1 Elaborar i aplicar el Pla Especial del 
Barri Vell 

 
Descripció: 

Elaborar el Pla Especial del Barri Vell d'acord amb el que dicten les Normes 
Subsidiàries d'Ordenació de Castellfollit de la Roca, i tenint present les 
recomanacions dels estudis sobre la inestabilitat de la cinglera. 
Aquest Pla haurà d'incloure: la rehabilitació dels habitatges tenint en 
compte que els situats en àrees de risc hauran de canviar l'ús residencial 
per un altre més adequat i la rehabilitació i el manteniment de les façanes 
de les cases que es troben a primera línia de la cinglera. 

Objectius: 
• Potenciar i protegir les singularitats del municipi 
• Ordenar els usos dins del Barri Vell 
• Minimitzar el risc social derivat de la inestabilitat de la cinglera 
• Potenciar la imatge singular del Barri Vell 
• Dinamitzar poblacionalment i econòmica el Barri Vell 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Redacció del Pla = 5 milions ptes.

30050,60 ε
Aplicació del Pla = - ptes.

Calendari:  
2001: redactar el Pla Especial 
2002: inici de l'aplicació del Pla 
Especial 

Finançament: 
Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Unió Europea 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques 

Altres implicats: 
Conselleria de Cultura 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Previsions complertes 
Nombre de modificacions del Pla Especial 

Grau de realització: 
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  Programes i actuacions 

Altres actuacions relacionades: 
Actuació 1.2: Catalogar el Barri Vell com a figura de "Conjunt històric 
artístic" 

Observacions: 
El Pla Especial no pot contradir mai el que estableixen les NNSS 
El Pla Especial no pot contradir mai els estudis sobre la inestabilitat de la 
cinglera 
Hi ha la possibilitat de que aquesta acció pugui ser objecte d'estudi per part 
d'un taller de pràctiques d'urbanisme dels alumnes d'arquitectura de 
l'Escola d'Arquitectura del Vallès. 
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PROGRAMA 1. REORDENAR EL BARRI VELL 
 

Actuació 1.2 Catalogar el Barri Vell com a figura de 
"Conjunt històric artístic" 

 
Descripció: 

Realitzar les gestions o els tràmits necessaris perquè la Generalitat de 
Catalunya declari el Barri Vell com a "conjunt històric artístic". 

Objectius: 
• Potenciar i protegir les singularitats del municipi 
• Dinamitzar el Barri Vell 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Gestió = 1 milió ptes.

6010,12 ε

Calendari:  
2001: Elaboració del projecte 
necessari per tramitar la sol licitud. 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de 
Catalunya 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de 
Catalunya 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 1.1: Elaborar i aplicar el Pla Especial del Barri Vell. 
Observacions: 
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PROGRAMA 2. REORDENAR ALTRES ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Actuació 2.1 Elaborar i executar el projecte de la 
nova travessia de dins del municipi 

 
Descripció: 

Definició i execució de l'obra de la nova  travessia que creuarà el municipi, 
és a dir, definir el projecte de com serà el carrer major :places 
d'aparcament, enjardinaments, voreres, etc. 

Objectius: 
• Definir i consensuar el nou paper de l'actual travessera com a eix central 

municipal 
• Considerar que la nova travessera pot assumir el paper de motor 

econòmic municipal 
 
Temporització:  

Curt i mig termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Redacció = 10 milions ptes.

60101,21 ε
Execució = 167 milions ptes.

1003690,21 ε

Calendari:  
2001: Redacció del projecte 
2003: Inici execució del projecte 

Finançament: 
Ministeri de Foment 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques 
Diputació de Girona 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Ministeri de Foment 
Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques. 
Unió Europea 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

S’han elaborat esbossos del projecte. 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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  Programes i actuacions 

Hi ha la possibilitat de que aquesta acció pugui ser objecte d'estudi per part 
d'un taller de pràctiques d'urbanisme dels alumnes d'arquitectura de 
l'Escola d'Arquitectura del Vallès. 
En l’elaboració del projecte cal tenir present el tema de les mercaderies 
perilloses i el seu accés al túnel. 
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PROGRAMA 2. REORDENAR ALTRES ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Actuació 2.2 Elaborar i executar el Pla de mobilitat 
municipal 

 
Descripció: 

Elaborar un pla de mobilitat que tingui en compte els accessos, la 
distribució dels aparcaments, la possibilitat d'àrees per a vianants i la 
circulació amb bicicleta. 

Objectius: 
• Gestionar la mobilitat intramunicipal amb la finalitat de fer-la més 

agradable, eficaç i respectuosa amb el medi ambient 
 
Temporització:  

Mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Redacció del Pla = 1 milió ptes.

6010,12 ε
Execució del Pla = - ptes.

Calendari:  
2003: Redacció del projecte 
2004: Inici de l'execució del 
projecte 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Diputació de Girona 
Unió Europea 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Departament de Medi Ambient 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número d'infraccions del pla 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 1.1: Elaborar i aplicar el Pla Especial del Barri Vell. 
Actuació 2.1: Elaborar i executar el projecte de la nova travessia de dins del 
municipi. 
Actuació 2.5: Participar en l’elaboració del Pla director territorial de 
coordinació urbanística supramunicipal. 

Observacions: 
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PROGRAMA 2. REORDENAR ALTRES ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Actuació 2.3 Elaborar i executar un Pla de 
conservació i millora dels horts 

 
Descripció: 

Elaboració d'un inventari dels horts i d'una diagnosi del seu estat actual així 
com també dels terrenys abandonats. A partir d'aquest es redactarà un 
document de bones pràctiques pels horts que podria esdevenir una 
ordenança municipal i s'elaborarà un programa d'actuacions. 

Objectius: 
• Valoritzar els horts donant-los-hi una imatge singular integrada en el 

paisatge 
• Gestionar els horts de manera respectuosa amb el medi ambient 
• Potenciar les singularitats i l'atractiu turístic del municipi 
• Evitar l'abandonament dels horts 
• Ordenar i donar un tractament homogeni als aprofitaments hortícoles 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Elaboració inventari = 1 milió ptes.

6010,12 ε
Execució del Pla = - ptes.

Calendari:  
2002: Inici de l'inventari dels horts 

Finançament: 
Ajutament de Castellfollit 
Departament de Medi Ambient 
Unió Europea 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Ajuntament de Montagut (part 
d'aquests terrenys corresponen a 
aquest municipi) 
Universitat de Girona (estudi que 
es pot realitzar a partir de 
pràctiques d'alumnes a la zona) 
FES (Fundació d'Estudis Superiors) 
Ajuntaments de l'àrea urbana 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Grau de compliment de bones pràctiques 
Progressió del número d'horts abandonats 

Grau de realització: 
Al llarg del curs 2000-2001 seran estudiats pels alumnes de quart de 
geografia de la Universitat de Girona. 
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  Programes i actuacions 

 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 2.5: Participar en l’elaboració del Pla director territorial de 
coordinació urbanística supramunicipal. 
Actuació 9.1: Posar en pràctica el Projecte de Gestió Integral de la Conca 
Alta del riu Fluvià. 

Observacions: 
L’actuació 9.2 de l’estudi anomenat "El Projecte de Gestió Integral de la 
Conca Alta del riu Fluvià" tracta el tema dels horts de Castellfollit de la 
Roca. 
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PROGRAMA 2. REORDENAR ALTRES ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Actuació 2.4 Realitzar un conveni de col·laboració 
amb l'Ajuntament de Montagut i de 
Sant Joan les Fonts 

 
Descripció: 

Realitzar un conveni amb l'Ajuntament de Montagut i de Sant Joan les 
Fonts per actuar conjuntament sobre els temes que afecten el territori 
adjacent (horts, centre d'informació, itinerari pedestre, contaminació 
atmosfèrica, etc.) 

Objectius: 
• Facilitar que actuacions que es preveuen en el present programa 

d'actuacions es puguin portar a terme 
 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2002: Iniciar les gestions 
necessàries per efectuar el conveni 
de col ·laboració 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Ajuntament de Montagut 
Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Ajuntament de Montagut 
Ajuntament de Sant Joan les Fonts 

Altres implicats: 
 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número d'actuacions realitzades conjuntament 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 2. REORDENAR ALTRES ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Actuació 2.5 Participar en l'elaboració del Pla 
director territorial de coordinació 
urbanística supramunicipal 

 
Descripció: 

Cal una planificació conjunta supramunicipal del territori. El creixement 
residencial, industrial i terciari de Castellfollit ja no pot donar-se a l'interior 
dels seus límits, sinó que ha de vincular-se amb els municipis limítrofs i el 
conjunt de l'àrea urbana. Cal doncs participar en l'elaboració del pla que 
encarregarà properament la Generalitat de Catalunya. 

Objectius: 
• Planificar de forma integral el conjunt de l'àrea urbana 
• Ordenar els usos dins de l'àrea urbana 
• Dinamitzar poblacionalment i econòmicament l'àrea urbana 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: Inici de l'elaboració del Pla 
director territorial de coordinació 
urbanística supramunicipal 

Finançament: 
Generalitat de Catalunya 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Generalitat de Catalunya 

Altres implicats: 
Els altres municipis que integren 
l'àrea urbana i col·laborin en la 
participació de l'elaboració del Pla 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

S’han encarregat els estudis previs al Pla. 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 1.1: Elaborar i aplicar el Pla Especial del Barri Vell. 
Actuació 2.1: Elaborar i executar el projecte de la nova travessia de dins del 
municipi. 
Actuació 9.1: Posar en pràctica el Projecte de Gestió Integral de la Conca 
Alta del riu Fluvià. 

Observacions: 
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PROGRAMA 2. REORDENAR ALTRES ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Actuació 2.6 Fer o rehabilitar un edifici per a 
l’instal·lació de les dependències 
municipals 

 
Descripció: 

Ampliar i remodelar l’Ajuntament a partir de la rehabilitació de l’Illa de 
l’Ajuntament tal com dicta la modificació número 6 de les Normes 
Subsidiàries. O bé, aprofitar la construcció o reconstrucció d’algun edifici del 
Barri Vell per ubicar-hi un nou Ajuntament. 

Objectius: 
• Aconseguir un espai més gran amb les condicions i serveis adequats per 

desenvolupar-hi les activitats pròpies de l’Ajuntament 
 
Temporització:  

Mig termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Execució = 60 milions ptes.

360607,26 ε

Calendari:  
2003: Inici del projecte per fer o 
rehabilitar les dependències 
municipals  

Finançament: 
Pla d’obres i serveis 
Diputació de Girona 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
 

Altres implicats: 
Generalitat de Catalunya 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 1.1: Elaborar i aplicar el Pla Especial del Barri Vell. 
Observacions: 
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PROGRAMA 2. REORDENAR ALTRES ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Actuació 2.7 Desenvolupar el pla parcial de la zona 
industrial prevista en les Normes 
Subsidiàries 

 
Descripció: 

Desenvolupar el pla parcial de la zona industrial prevista en les Normes 
Subsidiàries. Aquest ha de tenir una funció supramunicipal i per tant ha de 
respondre a les necessitats de l’àrea urbana. Les seves dimensions el fan 
idoni per esdevenir un polígon de serveis i la seva localització requereix un 
total integració en el medi disminuint al màxim l’impacte visual. 

Objectius: 
• Planificar de forma integral el conjunt de l'àrea urbana 
• Dinamitzar econòmicament l'àrea urbana 

 
Temporització:  

Mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Redacció i desevolupament del Pla 
parcial = 65 milions ptes.

390657,87 ε

Calendari:  
2003: Inici de la redacció del pla 
parcial 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
INCASOL 
Iniciativa privada 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Grau d’execució 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 2.4: Realitzar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Montagut i de Sant Joan les Fonts. 

Observacions: 
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PROGRAMA 3. DIGNIFICACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

Actuació 3.1 Elaborar un programa de neteja de 
l'espai públic 

 
Descripció: 

Redacció d'una ordenança municipal sobre la neteja de l'espai públic. 
Realitzar una campanya per detectar i multar els veïns que aboquen les 
escombraries per la cinglera. Realitzar una campanya de conscienciació de 
la població per mantenir l'espai públic net. 

Objectius: 
• Mantenir els rius nets 
• Mantenir nets els carrers i les places del poble 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Redacció ordenança = 0 ptes.
Detectació abocaments = 0 ptes.

Campanya = 1 milió ptes. 

6010,12 ε

Calendari:  
2001: Redacció i aplicació de 
l'ordenança 
2002: Realitzar la campanya per 
detectar els abocaments 
2002: Realitzar la campanya de 
conscienciació de la població Finançament: 

Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Departament de Medi Ambient 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número d'abocaments detectats anualment 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 12.1: Augmentar el volum de recollida selectiva i modificar els 
hàbits de la població 

Observacions: 
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PROGRAMA 3. DIGNIFICACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

Actuació 3.2 Elaborar un catàleg del mobiliari urbà 

 
Descripció: 

Elaboració d'un catàleg del mobiliari urbà que defineixi les característiques 
dels elements públics com poden ser les papereres, la senyalització, els 
bancs, les jardineres, els rètols, les faroles, etc, així com també dels 
elements de caire més privat com les taules i les cadires de les terrasses, 
els rètols, etc. A més el catàleg haurà de contemplar una carta de colors de 
les façanes. 

Objectius: 
• Harmonitzar la imatge de Castellfollit de la Roca 
• Definir l'estètica pròpia del municipi 
• Potenciar la utilització de recursos de l'àrea (municipi, comarca) 

 
Temporització:  

Curt i mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  
Elaboració catàleg = 2,5 milions ptes.

15025,30 ε
Aplicació catàleg = - ptes.

Calendari:  
2001-2002: Elaborar el catàleg 
2003: Inici de l'aplicació del catàleg

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques 
Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de 
Catalunya 
Unió Europea 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya 

Altres implicats: 
Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de 
Catalunya 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Grau d'acompliment del catàleg 
Grau de realització: 

Actualment ja existeix una catalogació feta, tot i que falta elaborar la base 
de dades. 
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  Programes i actuacions 

Altres actuacions relacionades: 
Actuació 1.1: Elaborar i aplicar el Pla Especial del Barri Vell 

Observacions: 
Aquesta actuació va molt lligada amb la construcció d’una nova seu per 
l’Ajuntament, on hi hauria un espai per l’arxiu municipal amb la 
documentació existent i a més un espai de consulta. 
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PROGRAMA 4. ACTIVACIÓ CULTURAL 
 

Actuació 4.1 Elaborar i executar un projecte de 
museu per a l'Església Vella – Museu 

 
Descripció: 

Elaboració d'un projecte consensuat a nivell municipal i comarcal sobre el 
tipus de museu que es pot instal·lar a l'Església Vella-Museu. Una de les 
propostes és la creació del Museu del Basalt, en el que s'exposi el procés de 
creació de la cinglera de Castellfollit de la Roca. Contemplar la possibilitat 
d'una sala polivalent amb una doble funcionalitat: a més de servir de museu 
s'han de poder realitzar altres activitats de tipus cultural destinades a la 
població local 

Objectius: 
• Aprofitament de l'equipament per a ús turístic 
• Dinamitzar el Barri Vell 
• Potenciar les singularitats del municipi 
• Crear noves ofertes d'activitat i nous atractius de caràcter turístic 
• Disposar d'un espai polivalent destinat a activitats de caràcter cultural 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Elaboració projecte = 1 milió ptes.

6010,12 ε
Execució projecte = - ptes.

Calendari:  
2002: Elaboració del projecte 
2003: Inici de l'execució del 
projecte 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Diputació de Girona 
Generalitat de Catalunya 
Fons Europeu 
Caixes i entitats bancàries 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Museu Comarcal de la Garrotxa 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número de visites al Museu 
Número d'actuacions culturals 

Grau de realització: 
Existeix un primer projecte. 
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  Programes i actuacions 

Altres actuacions relacionades: 
Actuació 1.1: Elaborar i aplicar el Pla Especial del Barri Vell. 

Observacions: 
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PROGRAMA 4. ACTIVACIÓ CULTURAL 
 

Actuació 4.2 Actualitzar i ordenar l'arxiu municipal 

 
Descripció: 

Realitzar una catalogació dels documents existents i elaborar una base de 
dades per a la consulta d'aquests 

Objectius: 
• Actualitzar la documentació existent 
• Facilitar la consulta de l'arxiu municipal 
• Ordenar l'arxiu municipal 

 
Temporització:  

Mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Catalogació = 1 milió ptes.

6010,12 ε

Calendari:  
2003: Catalogar els documents 

Finançament: 
Cal valorar la possibilitat de 
disposar de becaris o persones en 
pràctiques 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Universitat de Girona 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

Hi ha una primera catalogació feta. 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 

Actualment s'està realitzant una catalogació de les obres d'art existents a 
l'Església Vella - Museu. 
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PROGRAMA 5. ACTIVACIÓ DE LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Actuació 5.1 Crear una xarxa de voluntariat social 

 
Descripció: 

Crear una xarxa de voluntariat que actuï en els sectors més necessitats i 
discriminats de la població 

Objectius: 
• Fomentar l'associacionisme en el municipi 

 
Temporització:  

Mig termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2004: Crear la xarxa de voluntariat 
social Finançament: 

Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Conselleria de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 5. ACTIVACIÓ DE LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Actuació 5.2 Realitzar una campanya 
"d'alfabetització" de la població 
immigrada, especialment femenina 

 
Descripció: 

Realitzar una campanya d'alfabetització de la població immigrada consistent 
en l'impartiment de cursos de llengua. 

Objectius: 
• Afavorir la integració de la població immigrada 
• Facilitar l'aprenentatge de la llengua utilitzada per la població local 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Campanya = 500.000 ptes/anuals.

3005,06 ε

Calendari:  
2001: Inici de la campanya 
d'alfabetització 

Finançament: 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Programa europeu EQUAL 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Biblioteca de Castellfollit 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número d'alumnes assistents als cursos de llengua 
Grau de realització: 

S’han realitzat els primers tràmits per portar endavant l’actuació 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 5. ACTIVACIÓ DE LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Actuació 5.3 Continuar amb la participació 
ciutadana 

 
Descripció: 

Continuar amb la participació ciutadana iniciada amb els diferents fòrums i 
taules de debat realitzats dins del programa del Pla d'Acció Local. Es 
proposa realitzar un mes ple i l'altre mes fòrum amb participació ciutadana. 

Objectius: 
• Potenciar la participació ciutadana 
• Facilitar que la població local intervingui en els projectes que afecten al 

seu municipi 
 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

500.000 ptes/anuals.

3005,06 ε

Calendari:  
2001: Continuar amb la participació 
ciutadana 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit 
Diputació de Girona 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número d'assistents en els fòrums de participació ciutadana 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 6. GESTIÓ I ÚS ADEQUAT DELS EQUIPAMENTS 
 

Actuació 6.1 Regular mitjançant convenis la gestió 
dels equipaments municipals 

 
Descripció: 

Legalitzar els acords per a la gestió (via conveni, acord municipal, ...) dels 
equipaments públics del municipi (piscina, camp de futbol,...) 

Objectius: 
• Establir els drets i deures de l’Ajuntaments d'una banda i dels privats o 

associacions de l'altra per a l'explotació dels equipaments i serveis 
públics de Castellfollit de la Roca 

• Portar un control de la gestió dels equipaments i serveis públics del 
municipi 

• Controlar el bon funcionament dels serveis i els equipaments 
 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: legalitzar els acords per a la 
gestió dels equipaments públics Finançament: 

Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Associacions 
Ens privats 

Altres implicats: 
Associacions 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Acompliments dels acords 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 6.2: Establir acords d'utilització dels equipaments municipals 
Observacions: 
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PROGRAMA 6. GESTIÓ I ÚS ADEQUAT DELS EQUIPAMENTS 
 

Actuació 6.2 Establir acords d'utilització dels 
equipaments municipals 

 
Descripció: 

Consensuar amb totes les associacions del municipi uns acords per a la 
utilització dels equipaments públics municipals, en el que es contempli els 
horaris, la neteja, el tipus d'utilització, etc. 

Objectius: 
• Optimitzar la utilització dels equipaments municipals 
• Evitar conflictes d'usos d'aquests equipaments 
• Revitalitzar els equipaments més infrautilitzats 
• Facilitar la utilització d'equipaments municipals a altres associacions o 

entitats de la comarca 
 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: establir els acords per a la 
gestió dels equipaments municipals Finançament: 

Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Associacions i entitats 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Associacions 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Incompliment dels acords per a la gestió dels equipaments municipals 
Problemàtiques o conflictes detectats 

Grau de realització: 
 

 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 6.1: Regular mitjançant convenis la gestió dels equipaments 
municipals 

Observacions: 
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PROGRAMA 6. GESTIÓ I ÚS ADEQUAT DELS EQUIPAMENTS 
 

Actuació 6.3 Estudiar la possibilitat de que la 
piscina sigui un equipament 
supramunicipal 

 
Descripció: 

Seguint l'exemple de la llar d'infants estudiar la possibilitat de que la piscina 
pugui ser un equipament supramunicipal i a més pot suposar la possibilitat 
de cobrir-la 

Objectius: 
• Aconseguir per a Castellfollit un equipament útil per a la població de 

l'àrea urbana d'Olot 
• Adequar a la normativa vigent les instal·lacions de la piscina 

 
Temporització:  

Mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Estudi gestions = 1,5 milions ptes.

9015,18 ε

Calendari:  
2003: Iniciar les gestions per 
estudiar la possibilitat que la piscina 
es pugui cobrir i sigui d'ús 
supramunicipal Finançament: 

Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Generalitat de Catalunya 
Unió Europea 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Club Natació de Castellfollit de la 
Roca 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número de socis 
Número d'usuaris 

Grau de realització: 
 

 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 7. FACILITAR LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

Actuació 7.1 Crear una borsa d'habitatges i locals 
buits 

 
Descripció: 

Elaborar un catàleg en el qual es reculli informació precisa sobre habitatges, 
locals, magatzems buits i parcel·les urbanes buides amb la finalitat de 
disposar d'un cens que permeti ajustar l'oferta amb la demanda 

Objectius: 
• Disposar d'un cens per atendre la demanda d'habitatges i locals 
• Disposar d'un cens que permeti copsar la viabilitat d'endegar projectes 
• Fomentar la instal·lació de noves empreses 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: Creació de la borsa 
d'habitatges i locals buits Finançament: 

Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Propietaris dels habitatges i locals 
buits 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Consultes del catàleg 
Número d'habitatges i locals existents al catàleg 

Grau de realització: 
Actualment existeix un llistat de cases i locals per a llogar i vendre. 

 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 7. FACILITAR LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

Actuació 7.2 Crear un viver d'empreses 

 
Descripció: 

Posar a disposició de joves emprenedors espais, serveis i infraestructures 
mínimes (telèfon, fax, cable de fibra òptica, administració, etc) amb la 
finalitat de poder iniciar activitats econòmiques. 

Objectius: 
• Potenciar la ubicació d'activitats econòmiques a Castellfollit de la Roca 
• Rehabilitar edificis industrials abandonats de l'interior del municipi 
• Fomentar l'associacionisme al municipi 

 
Temporització:  

Mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Estudi projecte = 1,5 milions ptes.

9015,18 ε

Calendari:  
2003: Inici dels tràmits per la 
creació del viver d'empreses 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya (dóna 
una subvenció per a estudis per 
elaborar el projecte) 
Fons Europeu 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Generalitat de Catalunya 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Augment del nombre d'emprenedors 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 7.1: Crear una borsa d'habitatges i locals buits 
Observacions: 
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PROGRAMA 8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

Actuació 8.1 Crear una Associació de Turisme 

 
Descripció: 

Fomentar l'associacionisme entre els agents del municipi relacionats amb el 
turisme que serveixi per gestionar l'activitat de manera conjunta i 
programar actuacions a nivell municipal on es potenciïn les activitats 
econòmiques tradicionals locals. També ha de servir per conscienciar-los a 
participar en associacions supramunicipals (AGTAT) i de manera directa en 
les actuacions que aquestes realitzin. 

Objectius: 
• Gestionar el turisme municipal de manera conjunta 
• Mantenir la imatge del municipi com la porta d'entrada del PNZVG i a 

l'Alta Garrotxa 
• Elaborar un producte conjunt 
• Generar o acollir activitats coherents amb el medi i les potencialitats del 

municipi 
• Participar en les actuacions relacionades amb el turisme que es realitzin 

a nivell supramunicipal 
• Atraure nous visitants 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: Iniciar les gestions per la 
creació de l'Associació de Turisme Finançament: 

Empresaris i agents turístics 
municipals 
Pràctiques de la UdG 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca com a promotor 
Empresaris i agents turístics 
municipals 

Altres implicats: 
AGTAT. 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Evolució del nombre d'associats 
Número d'actuacions conjuntes 

Grau de realització: 
S’han fet algunes reunions per tractar el tema 

 
Altres actuacions relacionades: 
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Observacions 
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PROGRAMA 8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

Actuació 8.2 Senyalitzar els accessos al municipi 

 
Descripció: 

Elaborar un projecte en el qual es contempli la senyalització i la promoció 
que s'ha de dur a terme per atreure el turisme un cop inaugurada la 
variant. Contemplar la millor localització d'aquests rètols 

Objectius: 
• Atraure el turisme dins del municipi 
• Potenciar les singularitats del municipi 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Redacció = 600.000 ptes.

3606,07 ε
Execució = 6 milions ptes. 

36060,73 ε

Calendari:  
2002: Inici de l'elaboració del 
projecte de senyalització dels 
accessos 

Finançament: 
Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya 
Ministeri de Foment 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Ajuntament de Montagut 
Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
Ajuntament d'Olot 

Altres implicats: 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

A partir de les consultes fetes al centre d’informació al visitant 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 

 

Actuació 8.3 Crear un centre municipal 
d'informació al visitant 

 
Descripció: 

Crear un centre d'informació al visitant en un lloc de pas pels turistes en el 
qual s'informi dels atractius del municipi i de la comarca en general. 
Aquest centre funcionarà durant les èpoques de l'any en les quals la 
freqüentació turística sigui més elevada (estiu, setmana santa, nadal, etc.). 

Objectius: 
• Atraure nous visitants 
• Educar i conscienciar la població visitant 
• Mantenir la imatge del municipi com la porta d'entrada al PNZVG i a 

l'Alta Garrotxa 
• Gestionar el flux de visitants en l'espai 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: Inici de l'implantació del 
centre d'informació al visitant Finançament: 

 
Responsables:  

Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Conveni amb l'escola de turisme 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 
Associació Garrotxa Terra 
d'Acolliment Turístic 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número de consultes al centre d'informació al visitant 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 8.4: Impulsar la creació d'un Centre d'informació comarcal 
Observacions: 

Cal tenir en compte que quan es creï el Centre d'informació comarcal 
(actuació 8.4) aquest se substituirà. 
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PROGRAMA 8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

Actuació 8.4 Impulsar la creació d'un centre 
d'informació comarcal 

 
Descripció: 

Realitzar les gestions necessàries per crear un centre d'informació comarcal 
a Castellfollit de la Roca, en el que es doni informació conjuntament de 
l'Alta Garrotxa i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Objectius: 
• Potenciar les singularitats de la comarca de la Garrotxa 
• Informar als visitants dels indrets d'interès per visitar 
• Controlar la freqüentació turística dins del PNZVG i de l'Alta Garrotxa 
• Atraure nous visitants 
• Gestionar el flux de visitants en l'espai 
• Mantenir la imatge del municipi com a porta d'entrada al PNZVG i a l'Alta 

Garrotxa 
 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2002: Realitzar les gestions per 
crear el centre d'informació 
comarcal 

Finançament: 
Generalitat de Catalunya 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consorci de l'Alta Garrotxa 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número de consultes al Centre d'informació comarcal 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 8.3: Crear un centre municipal d’informació al visitant 
Observacions: 

Possibilitat d’ubicar-lo en el Parador. 
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PROGRAMA 8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

Actuació 8.5 Crear un itinerari urbà que ressegueixi 
la cinglera 

 
Descripció: 

Adequació de l'antic camí que vorejava la part superior del cingle (conegut 
amb el nom de camí de ronda) com a itinerari turístic. Es realitzarà amb 
dues fases. 
Fase 1: desenvolupar el projecte de camí de ronda del cingle. 
Fase 2: elaborar i executar un nou projecte per a finalitzar el recorregut. 

Objectius: 
• Generar o acollir activitats coherents amb el medi i amb les 

potencialitats del municipi 
• Atraure nous visitants 
• Conservar i valoritzar la cinglera i el paisatge del seu entorn 
• Dinamitzar el Barri Vell 
• Potenciar les singularitats del municipi 

 
Temporització:  

Curt/Mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Fase 1 i 2 = 52 milions ptes.

312526,29 ε

Calendari:  
2002: Fase 1 
2003: Fase 2 

Finançament: 
Fase 1: Subvenció Europea del 
Programa FEDER.  
Fase 2: Subvenció 
Europea/Generalitat de Catalunya 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

A través d'una enquesta realitzada a una mostra de la població copsar la 
percepció del visitant 
Freqüentació de l'itinerari 

Grau de realització: 
Hi ha elaborat el projecte per desenvolupar la primera fase. 

 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 

En cas que es denegués la subvenció del programa FEDER caldria buscar 
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  Programes i actuacions 

ajudes d'altres programes europeus. 
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PROGRAMA 8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

Actuació 8.6 Recuperar un antic camí que 
ressegueix la cinglera a la banda del 
Turonell 

 
Descripció: 

Adequació de l'antic camí que vorejava la part superior del cingle (al costat 
del Turonell) i enllaçar-lo amb l’itinerari número 13 del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Objectius: 
• Conservar i valoritzar la cinglera i el paisatge del seu entorn 
• Dinamitzar el Barri Vell 
• Potenciar les singularitats del municipi 

 
Temporització:  

Curt/Mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Execució = 20 milions ptes.

120202,42 ε

Calendari:  
Fase 1: 2002. El Pla Únic d’Obres i 
Serveis de la Generalitat ha 
concedit una subvenció per a 
l’execució de l’itinerari 
Fase 2: 2003 

Finançament: 
Subvenció de la Generalitat de 
Catalunya 
Programa FEDER de la unió 
europea 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 
Ajuntament de Castellfollit 
Ajuntament de Montagut 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 8.7: Manteniment i millora de l’itinerari pedestre. 
Observacions: 
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PROGRAMA 8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

Actuació 8.7 Manteniment i millora de l'itinerari 
pedestre 

 
Descripció: 

Realitzar obres de millora i manteniment de l'itinerari 13 del PNZVG, que 
actualment té algun tram en molt mal estat. Caldria, sobretot , millorar 
l'accés a l'inici del recorregut, arreglar la passarel·la, millorar l'estat de 
l'entorn natural de la part del Fluvià, mantenir net el tram de l'interior del 
municipi i sobretot el Barri Vell, etc. 
Instal·lar en l'itinerari algun panell informatiu atractiu, on s'expliqui el 
procés de formació de la cinglera i algun aspecte del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa com en el tríptic de l'itinerari 13. 

Objectius: 
• Potenciar la singularitat del municipi 
• Mantenir l'entorn natural 
• Acollir activitats coherents amb el medi i les potencialitats del municipi 
• Potenciar les visites turístiques 
• Gestionar la freqüentació turística en l'espai 
• Educar i conscienciar la població 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Manteniment = 800.000 ptes/anuals.

4808,10 ε

Calendari:  
2001: Manteniment i millora 
constant de l'estat de l'itinerari 

Finançament: 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 
Ajuntament de Castellfollit 
Ajuntament de Montagut 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Ajuntament de Montagut 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

A través d'una enquesta realitzada a una mostra de la població copsar la 
percepció del visitant. Es podria realitzar en el mateix centre d’informació 
Freqüentació de l'itinerari 

Grau de realització: 
S'ha demanat una subvenció al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

   
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat a Castellfollit de la Roca 73 



  Programes i actuacions 

Garrotxa. Durant el mes d'octubre del present any s'han realitzat algunes 
accions de manteniment com és la instal·lació d'unes tanques a la vora del 
riu Turonell, bancs i una font. 

 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 2.4: Realitzar un conveni de col laboració amb l'Ajuntament de 
Montagut i de Sant Joan les Fonts. 
Actuació 8.5: Crear un itinerari urbà que ressegueixi la cinglera 
Actuació 8.8: Posar en pràctica el Pla d’Ordenació de Turisme Sostenible en 
el Marc del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

Observacions: 
El manteniment de l'itinerari no és només les actuacions que es facin amb 
una sola subvenció. Ha de ser quelcom constant, d'anar-ho arreglant, 
seguint els criteris iniciats durant el mes d'octubre d'enguany. 
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PROGRAMA 8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

Actuació 8.8 Posar en pràctica el Pla d’Ordenació 
de Turisme Sostenible en el Marc del 
Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa 

 
Descripció: 

Aconseguir que el turisme sigui una activitat bàsica pel desenvolupament 
integral del municipi i que al mateix temps serveixi d’eina per tal de 
revaloritzar el patrimoni i la cultura de Castellfollit de la Roca. 

Objectius: 
• Aconseguir que el turisme sigui una activitat bàsica pel 

desenvolupament integral del municipi 
• Mantenir l'entorn natural 
• Gestionar conjuntament el turisme de la zona volcànica i del conjunt de 

la comarca 
• Aconseguir un turisme de qualitat 
• Aconseguir que el turisme sigui una eina bàsica per la revalorització del 

patrimoni i la cultura de Castellfollit de la Roca 
 
Temporització:  

Curt termini (permanent)
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: Aplicació del Pla d’Ordenació 
de Turisme Sostenible en el Marc 
del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa 

Finançament: 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 
Unió Europea 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 
Associació Garrotxa Terra 
d’Acolliment Turístic 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Ajuntaments del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa 
Agents turístics privats 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Els indicadors que s’han d’utilitzar ja s’especifiquen a cada una de les 
actuacions del Pla d’Ordenació de Turisme Sostenible en el Marc del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

Grau de realització: 
S’ha elaborat el pla i s’han iniciat els tràmits de l’aprovació 

   
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat a Castellfollit de la Roca 75 



  Programes i actuacions 

 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 8.4: Impulsar la creació d’un centre d’informació comarcal 
Actuació 8.7: Manteniment i millora de l’itinerari pedestre 

Observacions: 
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PROGRAMA 9. AUGMENTAR LA QUALITAT DE L’AIGUA 
 

Actuació 9.1 Posar en pràctica el Projecte de Gestió 
Integral de la Conca Alta del riu 
Fluvià. 

 
Descripció: 

Formar part activa del consorci de la Conca Alta del riu Fluvià per a 
potenciar la realització de les actuacions que defineix el projecte pel conjunt 
de la Conca. Desenvolupar les actuacions que es defineixen en el projecte 
de gestió Integral i que afecten al terme de Castellfollit de la Roca. 

Objectius: 
• Potenciar una gestió integral del riu Fluvià 
• Protegir el patrimoni natural 
• Planificar conjuntament amb els municipis de la Conca Alta del riu Fluvià

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Aplicació del Pla = - ptes.
Calendari:  

2001: Posar en pràctica el Projecte 
de Gestió Integral de la Conca Alta 
del riu Fluvià 

Finançament: 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Ajuntaments que formen part del 
Consorci de la Conca Alta del riu 
Fluvià 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca amb el Consorci de la Conca 
Alta del Riu Fluvià. 

Altres implicats: 
Universitat de Girona (que ha de 
fer algunes de les actuacions del 
Pla) 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Grau d'acompliment de les actuacions que proposa el Projecte de Gestió de 
la Conca Alta del riu Fluvià 
Indicadors que defineix el Projecte de Gestió de la Conca Alta del riu Fluvià 

Grau de realització: 
Ja s’ha realitzat les primeres reunions i s’han pres alguns acords 

 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 2.3: Elaborar i executar el Pla de mobilitat municipal 
Actuació 2.4: Realitzar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Montagut i de Sant Joan les Fonts 
Actuació 2.5: Participar en l’elaboració del Pla director territorial de 
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coordinació urbanística supramunicipal 
Observacions: 
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PROGRAMA 9. AUGMENTAR LA QUALITAT DE L’AIGUA 
 

Actuació 9.2 Connectar els habitatges que aboquen 
directament al riu a la xarxa de 
clavegueram 

 
Descripció: 

Determinar i localitzar el nombre d'habitatges que encara aboquen les 
aigües brutes directament al riu Fluvià o al Turonell. 
Avaluar les possibilitats tècniques i el cost que suposaria connectar-los al 
sistema de clavegueram i executar el projecte per a connectar-les. 

Objectius: 
• Connectar la totalitat dels habitatges, indústries i serveis a la xarxa de 

clavegueram 
• Millorar la qualitat de les aigües del Fluvià i el Turonell 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

Execució = 10 milions ptes.

60101,21 ε

Calendari:  
2001: Redacció i inici de l’execució 
del projecte 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Departament de Medi Ambient  
Agència Catalana de l’Aigua 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Altres implicats: 
Consell Comarcal de la Garrotxa, 
Laboratori Polivalent de la Garrotxa

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Previsions complertes 
Número d'habitants que aboquen al riu 

Grau de realització: 
Estar en coneixement dels serveis tècnics del Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 9. AUGMENTAR LA QUALITAT DE L’AIGUA 
 

Actuació 9.3 Solucionar els problemes de 
contaminació del riu Turonell 

 
Descripció: 

Incentivar a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts i al Consell Comarcal de la 
Garrotxa perquè amb la màxima premura solucionin les causes de la 
contaminació del riu Turonell a Begudà. 

Objectius: 
• Solucionar els problemes de contaminació de les aigües del riu Turonell 
• Augmentar la qualitat de vida dels ciutadans de Castellfollit de la Roca 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: realitzar les gestions 
necessàries amb l'Ajuntament de 
Sant Joan les Fonts i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa per 
solucionar el problema de 
contaminació de les aigües del riu 
Turonell. 

Finançament: 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Departament de Medi Ambient 
Agència Catalana de l’Aigua 

Responsables:  
Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Anàlisis de la qualitat de l'aigua del riu Turonell 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 10. MINIMITZAR L’ÚS DEL COTXE PRIVAT 
 

Actuació 10.1  Realitzar una campanya de 
conscienciació per reduir l'ús del 
cotxe dins del municipi 

 
Descripció: 

Realitzar una campanya de conscienciació a partir de la població escolar i 
les associacions, per transmetre a la població de Castellfollit que la no 
utilització del cotxe pels trasllats interns beneficia o augmenta la qualitat de 
vida en el conjunt del municipi. 

Objectius: 
• Reduir l'ús del cotxe en els desplaçaments interns 
• Dinamitzar el Barri Vell 
• Conservar i valoritzar el paisatge de l'entorn urbà 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Campanya = 500.000 ptes.

6010,12 ε

Calendari:  
2002: Inici de la campanya de 
conscienciació per reduir l'ús del 
cotxe dins del municipi 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya 

Responsables:  
Escola Castellroc de Castellfollit de la 
Roca 
Ajuntament de Castellfollit de la Roca

Altres implicats: 
Associacions 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 2.2: Elaborar i executar el Pla de mobilitat municipal 
Actuació 12.2: Incentivar l’Escola Castellroc perquè s’incorpori al projecte 
d’escoles verdes que s’està definint des de l’IME a Olot 

Observacions: 
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PROGRAMA 10. MINIMITZAR L’ÚS DEL COTXE PRIVAT 
 

Actuació 10.2  Recolzar un transport públic 
interurbà 

 
Descripció: 

Millorar el servei de transport públic en l'àmbit de l'àrea urbana tenint en 
compte tant els hàbits de la població com la mobilitat laboral i per estudi. 
Alhora caldrà acompanyar-ho d'una campanya de conscienciació a la 
població. 
A més des de l'Ajuntament s'haurà d'incentivar la creació d'una borsa de 
cotxes per anar a treballar. 

Objectius: 
• Afavorir una bona xarxa de comunicacions dins de l'àrea urbana 
• Potenciar l'ús del transport públic com a mitjà de transport menys 

contaminant 
 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

1
Pressupost:  

- ptes.
Calendari:  

2002: Fer les gestions necessàries 
per recolzar la implantació del 
transport públic interurbà 

Finançament: 
Consell Comarcal 
Generalitat de Catalunya 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Altres ajuntaments de l'àrea 
urbana 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Evolució dels usuaris del transport públic 
Grau de realització: 

Ja s’han fet les primeres gestions (converses) entre els municipis de l’àrea 
urbana 

 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 11. DISMINUIR EL CONSUM ENERGÈTIC 
 

Actuació 11.1  Disminuir el consum energètic del 
municipi 

 
Descripció: 

Disminució del consum municipal d'energia elèctrica substituint les actuals 
bombetes de l'enllumenat públic i dels equipaments municipals per 
bombetes de baix consum, de manera progressiva. Al mateix temps 
s'estudiaran i s'implantaran sistemes de refrigeració que siguin més 
respectuosos amb el medi ambient. Aplicació del Pla d'enllumenat públic. 

Objectius: 
• Estalvi del consum energètic 

 
Temporització:  

Permanent
Priorització:  

1
Pressupost:  

Consum = 5 milions ptes/anuals.

30050,60 ε

Calendari:  
2001: inici de la disminució del 
consum energètic i aplicació del Pla 
d'enllumenat públic. 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la Roca

Altres implicats: 
Generalitat de Catalunya 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Consum energètic dels equipaments municipals 
Grau de realització: 

Sembla que hi ha un tècnic que està realitzant un pla d’enllumenat públic 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 12. PROMOCIÓ DEL CANVI D’HÀBITS DE LA POBLACIÓ 
 

Actuació 12.1  Augmentar el volum de recollida 
selectiva i modificar els hàbits de la 
població 

 
Descripció: 

Treballar conjuntament Ajuntament i Consell Comarcal per tal de fer arribar 
a tots els sectors de la població la informació de la recollida selectiva de 
residus de manera periòdica. Elaborar un manual de bones pràctiques que 
arribi a tota la població. 

Objectius: 
• Reduir el volum de residus domèstics 
• Conscienciar a la població de realitzar la separació de les deixalles 
• Mantenir netes les àrees de recollida (a peu de vorera) 
• Incentivar uns hàbits de bones pràctiques a la població 

 
Temporització:  

Bianual
Priorització:  

2
Pressupost:  

Campanya = 1 milió ptes.

6010,12 ε

Calendari:  
2002: Inici de l'elaboració del manual 
de bones pràctiques i de la 
conscienciació de la població de 
Castellfollit de la Roca Finançament: 

Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Volum de residus de la recollida selectiva 
Grau de realització: 

Durant l’any 2000 ja es va realitzar una primera campanya 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 3.1: Elaborar un programa de neteja de l'espai públic 
Observacions: 
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PROGRAMA 12. PROMOCIÓ DEL CANVI D’HÀBITS DE LA POBLACIÓ 
 

Actuació 12.2  Incentivar l'escola Castellroc perquè 
s'incorpori al projecte d'escoles 
verdes que s'està definint des de 
l'IME a Olot 

 
Descripció: 

Incorporar un sistema de gestió ambiental dins de l’escola en el qual hi 
participin alumnes, professors a més de la resta de personal del centre. 

Objectius: 
• Aconseguir que els nens i joves de Castellfollit de la Roca augmentin la 

seva consciència mediambiental i adquireixin uns hàbits i 
comportaments respectuosos amb el medi ambient 

 
Temporització:  

Curt termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2002: Iniciar el procés per 
incorporar-se en el projecte d’escoles 
verdes 

Finançament: 
Generalitat de Catalunya 
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la Roca

Altres implicats: 
IME 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

El projecte ja incorpora indicadors 
Grau de realització: 

Algunes escoles de la Garrotxa ja han iniciat el projecte 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 

Aquesta actuació la pot realitzar conjuntament tota la ZER. 
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PROGRAMA 13. MINIMITZAR EL RISC DE DESPRENIMENTS DE LA 
CINGLERA 

 

Actuació 13.1  Minimitzar l'erosió de la cinglera 
provocada pel riu Fluvià 

 
Descripció: 

Avaluar el tipus d'obra més adequada per minimitzar l'erosió provocada pel 
Fluvià. Elaborar el projecte de l'obra a realitzar i executar-lo. 

Objectius: 
• Potenciar les singularitats del municipi 
• Minimitzar el risc d'inestabilitat de la cinglera 

 
Temporització:  

Mig termini
Priorització:  

2
Pressupost:  

Projecte = 1,5 milions ptes.

9015,18 ε

Calendari:  
2004: Avaluar el tipus d'obra més 
adequada i executar-la 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Departament de Medi Ambient 
Agència Catalana de l’Aigua 
Programa europeu FEDER 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la Roca

Altres implicats: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Conselleria de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 13.2: Conservar la cinglera. 
Observacions: 
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PROGRAMA 13. MINIMITZAR EL RISC DE DESPRENIMENTS DE LA 
CINGLERA 

 

Actuació 13.2  Conservar la cinglera 

 
Descripció: 

Realitzar periòdicament treballs de neteja de la vegetació present a la 
cinglera (talla d'arbres, recollida de brossa, etc) 

Objectius: 
• Potenciar la singularitat del municipi 
• Minimitzar el risc d'inestabilitat de la cinglera 

 
Temporització:  

Permanent
Priorització:  

1
Pressupost:  
Neteja general = 10 milions ptes. 

60101,21 ε
Manteniment = 1 milió ptes/anuals.

6010,12 ε

Calendari:  
2001: Continuar amb les actuacions 
de neteja que ja s'han realitzat 
alguna vegada a la cinglera 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Conselleria de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la Roca

Altres implicats: 
Conselleria de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Actuació 13.1: Minimitzar l'erosió de la cinglera provocada pel riu Fluvià 
Observacions: 
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PROGRAMA 14. APLICACIÓ DE L’AGENDA XXI 
 

Actuació 14.1  Calcular els indicadors de 
sostenibilitat 

 
Descripció: 

Continuar la mesura dels diversos indicadors de sostenibilitat que dicta el 
Pla d'Acció Local 

Objectius: 
• Analitzar l'evolució de diversos indicadors ambientals que indiquen la 

qualitat ambiental del municipi 
 
Temporització:  

Permanent
Priorització:  

2
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: Començar l'anàlisi d'aquells 
indicadors que es mesuren 
anualment 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Diputació de Girona 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres implicats: 
Diputació de Girona 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Número d'indicadors calculats 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 

Aquesta és una actuació que cal portar endavant per fer creïble el PALS de 
Castellfollit de la Roca. 
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PROGRAMA 14. APLICACIÓ DE L’AGENDA XXI 
 
Actuació 14.2  Instal·lar una estació de control del 

flux de vehicles 
 
Descripció: 

Instal·lar una estació de control del flux de vehicles que passen diàriament 
per dins del municipi de Castellfollit de la Roca. Aquest recompte s’hauria 
de portar a terme una vegada a l’any. 

Objectius: 
• Controlar el flux diari de pas de vehicles per poder calcular l’indicador 

 
Temporització:  

Curt termini (anualment)
Priorització:  

1
Pressupost:  

0 ptes.
Calendari:  

2001: Instal·lar l’estació de control 
Finançament: 

Ministeri de Foment 
Responsables:  

Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Ministeri de Foment 

Altres implicats: 
 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

L’indicador 11 del control del flux diari de pas de vehicles està inclòs dins 
del document d’anàlisi d’indicadors ambientals del PALS 

Grau de realització: 
 

 
Altres actuacions relacionades: 

 
Observacions: 
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PROGRAMA 14. APLICACIÓ DE L’AGENDA XXI 
 
Actuació 14.3  Generar un lloc de treball per a la 

dinamització i coordinació del PALS 
 
Descripció: 

Generar un lloc de treball per a la dinamització i coordinació del Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat per tal de poder dur a terme totes les tasques 
relacionades amb l’aplicació del present pla així com per poder 
desenvolupar totes les actuacions que en el pressupost hi figura la quantitat 
de 0 pessetes i que requereixen de la presència d’aquesta figura a fi de 
poder-se dur a terme. 

Objectius: 
• Dinamitzat i coordinar el PALS 

 
Temporització:  

Curt termini 
Priorització:  

1
Pressupost:  

5 milions ptes/anuals.

30050,60 ε

Calendari:  
2002: Generar el lloc de treball 

Finançament: 
Ajuntament de Castellfollit 
Generalitat de Catalunya 

Responsables:  
Ajuntament de Castellfollit de la Roca

Altres implicats: 
Generalitat de Catalunya 

 
Indicador i mètode de seguiment (de l’eficàcia de l’actuació): 

Valoració de la memòria d’actuacions 
Grau de realització: 

 
 
Altres actuacions relacionades: 

Totes les actuacions del present pla 
Observacions: 
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