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1 INTRODUCCIÓ 

Una vegada completada la descripció de la situació actual i la diagnosi global dins del 
procés del PALS s’inicia el procés d’elaboració de propostes de projectes i d’accions 
que s’han de recollir al Pla d’Acció. 

Per a l’elaboració de les propostes d’actuació hem partit dels elements recollits a la 
diagnosi i hem proposat una o varies accions o projectes que estan orientades a 
solucionar els problemes detectats. 

La metodologia de treball es basa en proposar actuacions que permetin resoldre els 
punts febles detectats a cada àmbit d’anàlisi i millorar, si és possible, els punts forts 
que actualment té el municipi. L’objectiu és delimitar una estratègia cap a la 
sostenibilitat del municipi que estigui basada en els punts forts, pugui aprofitar-se de 
les oportunitats i estigui preparat per afrontar les amenaces de l’entorn. 

El Pla d’Acció s’estructura en tres nivells de desenvolupament, ordenats de més 
general a més concret:  

− Línies estratègiques 

− Programes d’actuació 

− Propostes o projectes d’actuació 

Cada nivell està estructurat d’acord amb uns objectius concrets coherents amb el nivell 
de concreció que es pot demanar en cada cas.  

Els objectius de nivell estratègic estan orientats a marcar les fites a aconseguir 
marcant la filosofia i l’enfocament de la proposta, dins dels tres àmbits: ambiental, 
econòmic i social en què hem realitzat l’anàlisi. 

Els objectius dels programes d’actuació especifiquen i concreten molt més els 
objectius de qualitat, de reducció o d’acció que es volen aconseguir als diferents 
aspectes dins de cada àmbit d’actuació. 

Finalment els objectius de cada acció o projecte concreten les accions que es 
proposen per tal de millorar i aconseguir superar els punts febles detectats. 
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1.1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Dintre del Pla d’Acció, les diferents actuacions que es poden plantejar s’agrupen o es 
distribueixen en diferents Línies Estratègiques marc, establertes a partir de cadascuna 
de les problemàtiques detectades en l’àmbit de la Diagnosi Global. 

Les Línies Estratègiques del Pla d’Acció són els grans eixos d’actuació a considerar 
per a la millora ambiental del municipi, que permetran progressar cap a un model de 
desenvolupament sostenible. 

1.2 PROGRAMES D’ACTUACIÓ 

Dintre de cadascuna de les línies estratègiques, les accions que es poden proposar 
responen a àmbits molt concrets i perfectament diferenciables. És per aquest motiu 
que s’estableix dintre de les línies estratègiques una distribució dels projectes en 
diferents Programes d’Actuació, en funció de la seva afinitat.  

Així, els Programes d’Actuació agrupen Accions que tenen un denominador comú 
concret, més enllà del que els permet figurar dintre d’una mateixa Línia Estratègica. 
Per exemple, aquelles accions d’una Línia Estratègica concreta que responguin a la 
reducció de consum energètic, s’agrupen en un mateix Programa d’Actuació. El fet que 
agrupem dins d’un mateix programa accions afins, permetrà fomentar les sinèrgies de 
la implementació conjunta d’aquestes. 

1.3 ACCIONS O PROJECTES 

Finalment, després de les Línies Estratègiques i els Programes d’Actuació, el Pla 
d’Acció Ambiental contempla el que s’anomena Accions o Projectes, que no són res 
més que totes aquelles actuacions concretes que s’han d’endegar per resoldre les 
mancances i problemàtiques detectades. 

Per facilitar la seva aplicació pràctica, les Accions han de descriure i concretar un 
seguit d’aspectes. A efectes pràctics, els continguts de cada Acció es presentaran en 
format de fitxes, en les quals trobarem els següents apartats: 

• Codi identificatiu. Cada acció del Pla té un codi associat, que conté el número 
identificador de la Línia Estratègica a la que pertany, seguit del número que fa 
referència al programa d’actuació en el que s’engloba i del número de la 
proposta en qüestió dintre d’aquest programa.  

Per exemple, l’acció 2.1.6. del Pla d’Acció Ambiental de l’Auditoria fa referència 
al projecte número sis del primer Programa d’Actuació (2.1.) de la segona Línia 
Estratègica (2). 
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• Denominació de l’acció o projecte. Aquest apartat de la fitxa correspon a 
l’enunciat de l’acció en qüestió. 

• Descripció. L’apartat de descripció serveix per explicar el perquè de l’acció que 
es planteja i per detallar els seus objectius. 

• Prioritat. S’han de prioritzar les accions en funció de la seva importància per 
aconseguir els objectius plantejats a la Línia Estratègica a la que pertanyen. En 
aquest sentit, s’han establert tres nivells: a curt termini (C), a mig termini (M) i 
a llarg termini (LL). Això fa referència al termini d’execució en el que es proposa 
que es completi l’acció o projecte en qüestió. Així, considerem a curt el període 
d’un any o menys, mig entre un i quatre anys i llarg més de quatre anys. 

• Promotors i responsables. Fa referència a les entitats implicades en l’execució 
de l’actuació. L’Ajuntament, com a entitat impulsora del Pla d’Acció Ambiental, 
figurarà a totes les actuacions proposades, encara que en molts casos només 
cal que la promogui o doni suport a altres agents o administracions. 

• Sinèrgies. Aquest apartat recull les relacions de l’acció en qüestió amb altres 
accions o projectes, amb l’objectiu de tenir en compte aquestes sinèrgies a l’hora 
de dur a la pràctica les accions plantejades. 

• Estimació econòmica. És una estimació aproximada del pressupost que es 
requerirà per portar a terme l’actuació proposada. S’ha de tenir en compte que 
aquesta valoració planteja certes dificultats, especialment quan les actuacions no 
es poden concretar a nivell suficient com per pressupostar-les, o bé quan es 
tracta d’actuacions que es proposa executar a llarg termini. 

• Indicador de seguiment. És la ratio que ens permet valorar de manera objectiva 
la implantació o execució de l’acció en qüestió. 
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2 CONSIDERACIONS PER A CADA ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Dins de cada àmbit d’anàlisi i d’actuació considerats: ambiental, econòmic i social, es 
recullen els elements fonamentals que han de servir per fonamentar les línies 
estratègiques del Pla d’Acció. 

2.1 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

Podem considerar els grans objectius següents: 

• Avançar cap a la gestió sostenible dels recursos naturals del municipi: Sòl, 
aigües, espais naturals i zones litorals. 

• Promoure la revisió de l'Ordenació urbanística actual per millorar la qualitat 
de les zones urbanes. 

• Reduir la quantitat i millorar la gestió dels residus produïts 

• Promoure una gestió més eficient de l’aigua  

• Fer un ús més eficient de l’energia i afavorir la utilització d’energies 
renovables. 

• Millora en la gestió de la mobilitat sostenible. 

• Millorar la qualitat de vida i la seguretat de la població  

La gestió sostenible dels recursos naturals té com a objectiu aconseguir un 
desenvolupament econòmic i social que no es faci en detriment del medi ambient ni 
dels recursos naturals que son precisament un dels factors clau pel desenvolupament 
futur del municipi. Cal buscar l’equilibri entre les activitats de lleure, el 
desenvolupament econòmic i la protecció del medi natural que encara resta al 
municipi. 

Des del punt de vista urbanístic cal pensar en què es fa necessari disposar d’un nou 
Pla General d’ordenació urbana o de revisar a fons l’actual. Aquesta necessitat be 
fonamentada tant en el canvi de filosofia de planificació territorial que es desprèn de 
les diferents actuacions que s’han de recollir al PALS, com de la necessitat de revisar 
el planejament actual amb motiu de l’aprovació de la nova Llei d’urbanisme a 
Catalunya. És una bona ocasió per marcar les línies d’actuació futura de disseny de la 
ciutat, que creiem han d’anar orientades a aconseguir a lligar els diferents nuclis que 
conformen l’Escala. Des del punt de vista urbà en primer terme és fonamental lligar el 
Casc Antic i Riells, densificant la seva connexió, localitzant equipaments i serveis, de 
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forma que passi a ser el centre de gravetat futur de l’Escala. S’ha de preservar la 
situació de Sant Martí d’Empúries i de les ruïnes amb el Pla Especial previst al 
Planejament actual i del nucli de Cinc Claus, amb el Pla Especial del sòl no 
urbanitzable i finalment s’ha de pensar en quina és la previsió futura del nucli de 
Montgó . 

També cal considerar la rehabilitació urbanística i millora del paisatge urbà del casc 
antic, la preservació dels seus valors i la reducció del trànsit de vehicles pels seus 
carrers, aspectes lligats a la millora de la mobilitat i transformació del comerç. 

Des del punt de vista ambiental els esforços han d’anar dirigits a diferents qüestions 
bàsiques: Preservar els espais naturals que encara hi ha al municipi, dotar-se de 
zones verdes al casc antic, endegar accions encaminades a facilitar la mobilitat en 
bicicleta i a peu dins del municipi i millorar el servei de transport públic interurbà, 
millorar la gestió dels residus i la distribució i el consum d’aigua i endegar accions per 
aprofitar les possibilitats que brinden les energies renovables al municipi.  

Tots aquests aspectes estan orientats a millorar la sostenibilitat i la qualitat del 
municipi de forma coherent amb les orientacions recollides als aspectes econòmics i 
socials, ja que el turisme de qualitat no pot conviure amb un paisatge natural i urbà 
degradat o poc acurat. 

2.2 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

A partir de la consideració del turisme com a principal motor econòmic del municipi, cal 
pensar en posar en marxa altres tipus de turisme orientats a allargar la temporada, 
millorar la qualitat i incrementar els ingressos. Els objectius que es pretén prioritzar son 
els següents: 

• Garantir la sostenibilitat de les activitats turístiques, fent un ús adient dels 
recursos naturals i fomentant la sensibilització i pautes de conducta 
adients.. 

• Millorar la competitivitat del sector mitjançant l’increment en la qualitat dels 
serveis turístics, especialment pel que fa a la informació, l’acolliment i els 
equipaments. 

• Diversificar les activitats turístiques incloent una millor gestió del fenomen 
del turisme de masses i el foment de noves ofertes de turisme. 

 

 7



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) EN EL MUNICIPI DE L'ESCALA 

PLA D’ACCIÓ  
 

Les principals noves ofertes de turisme que pot posar en marxa l’escala de forma 
coherent amb les seves potencialitats són: Turisme cultural, turisme de golf i turisme 
residencial. 

2.2.1 TURISME CULTURAL 

Les ruïnes d’Empúries representen l’element clau que fins ara no ha estat relacionat 
amb l’Escala. La idea consisteix en fer que els visitants de les ruïnes visitin també el 
nucli de l’Escala. Es proposa traslladar el museu de les excavacions al nucli urbà, 
prohibir l’accés de vehicles privats i autobusos a les ruïnes i habilitar un sistema 
d’aparcament i transport públic que connecti aparcament amb les ruïnes i amb el 
museu (casc urbà). 

Paral·lelament a aquesta actuació cal fer un esforç per poder mostrar el patrimoni del 
municipi de forma integrada i organitzar al voltant seu les activitats culturals que han 
de complementar l’oferta del municipi tot l’any.  

La segona gran actuació va orientada a facilitar el comerç i la restauració ja existent al 
casc antic, per això es proposa donar preferència als vianants i reduir de manera 
dràstica la circulació de cotxes privats. Es tracta d’afavorir la implantació de botigues 
de qualitat que puguin mantenir obert tot l’any. A la vegada es tracta de recuperar la 
façana marítima, la més valuosa del municipi pels vianants i treure els cotxes que 
l’ocupen actualment. 

2.2.2 TURISME DE GOLF 

Aquest turisme és possible a partir de la construcció del camp de golf i de l’hotel de les 
instal·lacions. És per això que es prioritària la construcció del propi camp i de l’hotel 
per davant de la construcció dels habitatges. 

Les actuacions en el casc antic son també prioritàries per aquest tipus de turisme i 
afavoreixen l'estada en el municipi. 

2.2.3 TURISME RESIDENCIAL DE QUALITAT 

En aquest segment es tracta d’aprofitar el fet que hi ha una població molt important 
que té a l’Escala una segona residència i que han accedit a la jubilació, mantenint un 
nivell de renda elevat, per tal que es decideixin a viure períodes llargs de l’any al 
municipi. Per fer el pas ja disposen dels elements més importants: habitatge, qualitat 
del paisatge i condicions meteorològiques. Cal afavorir que també disposin dels 
serveis de manteniment de l’habitatge i dels serveis sanitaris i d’assistència adients. 
Finalment l’existència del camp de golf, de l'oferta comercial i d’hosteleria esmentada i 
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de les activitats lligades al turisme cultural complementen perfectament el creixement 
d’aquest turisme. 

2.2.4 ACTIVITATS COMERCIALS 

L’objectiu és la revitalització del sector comercial i aconseguir que l’Escala sigui un 
punt de referència en l’activitat de la comarca. El primer pas és la revitalització del 
comerç del Casc Antic, basat en la remodelació urbanística i peatonalitzacio dels 
carrers, fent d’aquesta àrea una zona atractiva de passeig i compres. 

2.2.5 ACTIVITATS INDUSTRIALS 

Per tal d'aconseguir ocupació laboral no estacional fora interessant buscar activitats 
industrials no lligades directament al turisme que permetin desenvolupar noves 
expectatives. Caldria que aquestes activitats fossin compatibles amb les demandes del 
nou turisme que es pretén atraure. Una alternativa podria ser el desenvolupament de 
la indústria alimentaria, aprofitant l’existència de la indústria de conserva de l’anxova. 

2.2.6 LA PESCA I L’AGRICULTURA 

La pesca representa per la seva potencialitat actual un sector de futur al municipi 
sempre que es pugui atraure gent jove a l’activitat. Caldria estudiar la manera de 
prestigiar i professionalitzar l’activitat per garantir el seu futur.  

L'agricultura representa un element estratègic per a la preservació dels sistemes 
naturals. El pagès vetlla per a la conservació del sòl i les àrees rurals. És desitjable la 
consecució d’un equilibri entre l’agricultura, altres formes de desenvolupament rural i 
els recursos naturals tant des d'una perspectiva de sostenibilitat ambiental com des de 
la vessant econòmica i social. 

2.2.7 ATUR I OCUPACIÓ 

Tal i com diem a l’apartat d’indústria, es tracta de buscar i explorar nous sectors 
d’ocupació, lligats amb la prestació de serveis a les persones o als habitatges, que 
permetin lluitar contra l'estacionalitat i la baixa qualificació de l'oferta de treball actual. 
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2.3 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 

Als aspectes de sostenibilitat social hi ha diferents objectius clau que cal considerar: 

• Completar l’oferta educativa del municipi i millorar les infraestructures 
actuals 

• Completar les polítiques d’atenció social als col·lectius més necessitats. 

• Promoure la integració social dels immigrants 

• Fomentar la identitat ciutadana de l’Escala. 

• Afavorir la participació ciutadana  

Els plantejaments que hem fet als aspectes econòmics lliguen molt amb aquestes 
qüestions, començant pel problema dels joves, cal resoldre la precarietat laboral, la 
seva residència i les necessitats de formació derivades del tipus de turisme que es 
pretén fomentar. Cal pensar per tant en una política d’habitatge especifica per a la 
joventut i una política de formació especifica que faci possible aquest canvi. 

Pel que fa a l’emigració la situació és molt semblant. Una vegada assumit que cal 
l'aportació de l’emigració per satisfer la demanda laboral del municipi, cal pensar com 
afrontar les necessitats que es deriven d’habitatge, formació i integració especifiques 
pels diferents col·lectius. No seria coherent pensar en una oferta turística de qualitat 
amb problemes visibles de marginalitat dels immigrants i sense integració social. 

Pensem que per reforçar la identitat ciutadana, s’ha de fer servir la millora de les 
condicions del casc antic, en els aspectes ja esmentats de millorar de les condicions 
de mobilitat, donant prioritat als vianants, de les condicions del paisatge urbà i l’estat 
de conservació dels edificis, façanes, així com la tipologia edificadora que es pot fer 
servir, dels espais i places públics que han de servir de punts de reunió per a la 
població. 

També orientats a reforçar la identitat ciutadana hem recollit la necessitat de potenciar 
i millorar els equipaments culturals i esportius necessaris, dins d’aquest apartat cal 
destacar la construcció d’una nova biblioteca i d’una nova pista poliesportiva. Pel que 
fa al patrimoni la proposta bàsica està orientada a que es pugui fer un ús públic dels 
elements patrimonials més significatius del municipi. 
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Finalment i per tal d’afavorir la participació, es proposen diferents actuacions 
orientades a facilitar la participació dels ciutadans d’acord amb les pautes següents: 

• Accés a la informació rellevant 

• Formació d’opinions sobre els temes a tractar. 

• Fomentar els canals d’opinió i participació 

• Participar en l’elaboració de propostes de solució i la recerca d’acords 

• Facilitar el control de les decisions preses i l’execució dels acords adoptats. 

Per assolir aquests objectius pensem que resulta molt interessant aprofitar les 
relacions de diàleg entre les entitats i l’administració. 

El projecte més rellevant i proper en el temps és la constitució del pacte cívic de 
l’Escala per la sostenibilitat i el Fòrum de l’Agenda 21 local, encarregats de portar 
endavant el procés d’aplicació del PALS. 
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natural i rural de l’Escala 

 Fomentar les energies 
renovables. 

Millorar la gestió de les aigües 
residuals.  

    
Prom
l'ord

act
qua

dese
sota 
 Millorar la qualitat de vida i la 
seguretat de la població 

Millora en la gestió de la 
mobilitat sostenible 

Reduir la quantitat i millorar la 
gestió de residus produïts 

 Garantir el control i el seguiment dels 
nivells de contaminació atmosfèrica. 

Impulsar la millora de l’accessibilitat del 
nucli antic 

Impulsar la minimització i millorar la 
gestió dels residus municipals ordinaris. 

 Garantir el control, el seguiment i la 
reducció progressiva dels nivells de 

soroll del municipi. 

Fomentar l’ús de mitjans de transport 
alternatius al vehicle privat per a la 

millora de la mobilitat interna. 

Fomentar la recollida selectiva dels 
residus 

 Treballar per a la minimització dels 
riscos ambientals en el municipi.  Millorar la gestió de la resta de residus 

del municipi. 
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Impulsar les activitats 
econòmiques i l’ocupació del 

municipi 

Garantir la sostenibilitat, la 
competitivitat i la diversificació 
del sector turístic del municipi 

Organització i gestió municipal 

rementar la competitivitat del 
omerç actual del municipi. 

Impulsar un model turístic més 
sostenible. 

Treballar per una nova concepció 
d’organització interna de l’ajuntament per la 
concreció, la impulsió, l'aplicació i la gestió 

de les polítiques ambientals. 

ganitzar i dissenyar una nova 
ica marc d’ocupació a l’Escala. 

Impulsar la competitivitat dels negocis 
turístics madurs i actuals de l’Escala  

ASPECTES ECONÒMICS
Inc
c

Or
polít
Promocionar i fomentar l’activitat 
pesquera local. 

Una major diversificació de l’oferta 
turística del municipi  

Promocionar i fomentar l’activitat 
agrícola local.   
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ASPECTES SOCIALS

 

l compromís de 
nitat educativa, 
stració local i la 
en la millora del 
ma educatiu. 

Potenciar les polítiques 
socials i impulsar la 

integració social dels 
immigrants. 

Fomentar la identitat 
ciutadana de l’Escala. 

Implicar als ciutadans i 
als agents socials i 

econòmics en el 
desenvolupament 

sostenible. 

oferta educativa del 
municipi. 

Treballar per la millora dels 
serveis bàsics d’atenció 

social i sanitat.. 

Planificar, potenciar i dotar al 
municipi dels equipaments 

culturals necessaris. 

Millorar el traspàs d’informació 
i la participació ciutadana. 
Enfortir e
la comu
l’admini
societat 

siste

Millorar l’
Millorar les infraestructures 
educatives del municipi 

Immigració: Oportunitat i 
repte per l’Escala. 

Protegir, inventariar i millorar la 
difusió del patrimoni històric del 

municipi. 
 

Impulsar una educació 
ambiental    
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4 LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 

4.1 ASPECTES AMBIENTALS 

Línia Estratègica 1: Promoure una gestió més eficient de l’aigua 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.1.:  

Promoure la racionalització de l’ús i consum de l’aigua al municipi. Així com, 
una millora de la qualitat i les infraestructures existents. 

Accions o projectes proposats 

1.1.1 Millorar el rendiment de la xarxa de distribució. 

1.1.2 Estudiar la viabilitat amb el Consorci de la Costa Brava i amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) de la millora de la qualitat de l’aigua 
d’abastament mitjançant la construcció d’una ETAP (Estació tractadora 
aigua potable). 

1.1.3 Millorar la capacitat de reserva dels dipòsits de subministrament d’aigua 
potable. 

1.1.4 Millorar la xarxa d’hidrants en el sector límit amb Torroella de Montgrí 

1.1.5 Posar a l’abast millores d’estalvi a la població i sectors productius. 

1.1.6 L’Ajuntament com a exemple d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua. 

1.1.7 Endegar campanyes de conscienciació d’estalvi d’aigua. 

1.1.8 Estudiar la viabilitat d’implantar al municipi una xarxa de distribució 
d’aigua procedent de l’EDAR, destinada a usos diferents del consum 
humà. 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.2.:  

Millorar la gestió de les aigües residuals. 

Accions o projectes proposats 

1.2.1 Realitzar un inventari de fosses sèptiques i intentar connectar-les a 
sistema de clavegueram. 

1.2.2 Completar la xarxa de clavegueram del municipi. 

1.2.3 Estudiar la possibilitat futura que a les noves urbanitzacions fer la 
separació de la xarxa de sanejament d’aigües residuals de la d’aigües 
pluvials. 

 15



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) EN EL MUNICIPI DE L'ESCALA 

PLA D’ACCIÓ  
 
 

Línia Estratègica 2: Fer un ús més eficient de l’energia i afavorir la utilització 
d’energies renovables. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.1.:  

Millorar l’eficiència energètica del municipi  

Accions o projectes proposats 

2.1.1 Realitzar una auditoria energètica municipal. 

2.1.2 Realitzar una anàlisi de la regulació horària de l’enllumenat públic en 
funció de l’activitat en la via pública. 

2.1.3 Determinar els nivells d’il·luminació en funció del tipus d’espai. 

2.1.4 Implantar un sistema del control de la despesa energètica. 

2.1.5 Substituir les làmpades de mercuri de l’enllumenat públic i millorar-ne 
l’eficiència. 

2.1.6 Incorporar sistemes d’eficiència energètica en els edificis municipals, 
especialment en els de nova construcció i en els que siguin sotmesos a 
remodelació (optimització dels sistemes de calefacció, optimització dels 
sistemes d’enllumenat de les dependències municipals, aïllament dels 
edificis, etc.). 

2.1.7 Elaboració d’una Guia de Bones Pràctiques Energètiques per als 
treballadors i usuaris d’instal·lacions municipals, i la realització de 
campanyes informatives a les escoles i d’altres espais públics. 

2.1.8 Fomentar la renovació d’equipaments (calderes) per augmentar el 
rendiment. 

2.1.9 Realitzar plans d’estalvi energètic als domicilis i al sector turístic. 

2.1.10 Incorporar en els plecs de condicions tècniques dels concursos públics 
criteris d’eficiència energètica i d’aprofitament d’energies renovables, 
com a criteris de valoració. 

2.1.11 Impulsar una ordenança municipal reguladora de l’edificació relativa a 
l’eficiència energètica i les energies renovables. 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.2:  

Fomentar les energies renovables. 

Accions o projectes proposats 

2.2.1. Formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’ICAEN i els 
representants turístics de la zona, un programa per fomentar l’ús 
d’energies renovables. 

2.2.2 Instal·lar enllumenat públic d’autoalimentat amb energia solar, en llocs 
emblemàtics del municipi de forma exemplificadora de l’aprofitament 
d’energies renovables. 

2.2.3 Instal·lar plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques en edificis i indrets 
prèviament seleccionats. 

2.2.4 Estudiar la viabilitat d’incorporar vehicles elèctrics a la flota municipal. 

2.2.5 Impulsar una ordenança municipal que subvenciona la instal·lació de 
sistemes d’aprofitament d’energies renovables. 

2.2.6 Realitzar un estudi de viabilitat per a la implantació d’una central d’energia 
eòlica al municipi 
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Línia Estratègica 3: Reduir la quantitat i millorar la gestió de residus produïts 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.1.: 

Impulsar la minimització i millorar la gestió dels residus municipals ordinaris. 

Accions o projectes proposats 

3.1.1 Encarregar la redacció del Programa de Gestió Integral de Residus 
Municipals de l’Escala, estudiant les alternatives que permetin millorar el 
volum de materials recollits selectivament i que redueixin la voluntarietat 
de la participació en la recollida selectiva. 

3.1.2 Elaboració d’una ordenança general de regulació dels residus. 

3.1.3 Estudiar la viabilitat econòmica d’una planta de transferència. 

3.1.4 L’Ajuntament com a exemple de bones pràctiques en la gestió de residus 
i en la compra de materials “més sostenibles”. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.2.:  

Fomentar la recollida selectiva dels residus 

Accions o projectes proposats 

3.2.1 Adherir-se al conveni d’Ecoembes i Ecovidrio per a la recollida selectiva. 

3.2.2 Fomentar uns nivells de recollida selectiva més elevats. 

3.2.3 Estudiar un nou sistema per a donar servei a la recollida de mobles i 
trastos vells. 

3.2.4 Planificar i portar a terme la implantació de la recollida separada de 
matèria orgànica. 

3.2.5 Dissenyar campanyes d’informació i conscienciació ciutadana i als 
sectors de producció orientades a millorar la recollida selectiva. 

3.2.6 Dissenyar campanyes d’informació i conscienciació orientades a millorar 
la recollida selectiva a l’escola. 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.3.:  

Millorar la gestió de la resta de residus del municipi. 

Accions o projectes proposats 

3.3.1 Establir un marc legal municipal per al control de les runes. 

3.3.2 Portar un major control sobre la producció de residus de les empreses. 
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Línia Estratègica 4: Promoure la revisió de l'ordenació urbanística actual per 
millorar la qualitat de les zones urbanes 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.1.:  

Impulsar el futur desenvolupament urbanístic sota criteris de sostenibilitat. 

Accions o projectes proposats 

4.1.1 Endegar la revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística. 

4.1.2 Aprovar el Pla d’usos en sòl no urbanitzable de l’Escala. 

4.1.3 Incorporar criteris ambientals en el desplegament del sòl urbà i 
urbanitzable sobretot en els terrenys que presenten valors naturals i 
culturals i preveure la connexió biològica entre els espais. 

4.1.4 Remodelació de les zones verdes del casc antic. 

4.1.5 Endegar la requalificació de la reserva d’espais a Cinclaus per a la 
construcció d’una carretera nova. 

4.1.6. Desenvolupar una ordenança que marqui la tipologia constructora, les 
característiques arquitectòniques i ornamentals d’edificis i cases del nucli 
antic. 
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Línia Estratègica 5: Avançar cap a la gestió sostenible dels recursos naturals 
del municipi. 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 5.1.:  

Protecció i millora de l’entorn natural i rural de l’Escala. 

Accions o projectes proposats 

5.1.1 Potenciar el coneixement dels espais d’interès natural i els valors de flora 
i fauna singular al municipi i dels entorns 

5.1.2 Establir mesures per a protegir i recuperar la vegetació litoral dels 
impactes detectats 

5.1.3 Conservar trams no urbanitzats del litoral, dotant-los de figures de 
protecció adients, com un pla especial d’espais naturals. 

5.1.4 Sotmetre a avaluació d’impacte ambiental els projectes més emblemàtics 
del municipi, tot i que des del punt de vista legal no sigui obligatori. 

5.1.5 Fomentar la descoberta del medi rural a través del condicionament de 
camins i senyalització d’itineraris, potenciar l’ús dels camins de ronda 

5.1.6 Fomentar les actituds més respectuoses amb el medi natural de les 
activitats recreatives que es desenvolupen en el litoral. 
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Línia Estratègica 6: Millora en la gestió de la mobilitat sostenible 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.1.:  

Impulsar la millora de l’accessibilitat del nucli antic 

Accions o projectes proposades 

6.1.1 Programar l’execució del Pla d’Accessibilitat municipal a partir dels 
estudis realitzats. 

6.1.2 Regular l’entrada de cotxes al nucli antic. 

6.1.3 Estudiar la viabilitat de fer aparcaments perimetrals a la zona d’exclusió 
de trànsit del municipi. 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.2.:  

Fomentar l’ús de mitjans de transport alternatius al vehicle privat per a la 
millora de la mobilitat interna. 

Accions o projectes proposades 

6.2.1 Estudiar la viabilitat d’una línia interna de transport públic urbà, per 
comunicar diversos punts del municipi. 

6.2.2 Crear un circuit per a bicicletes com a transport alternatiu. 

6.2.3 Dotar de zones d’aparcament de bicicletes en diversos espais (àrees 
comercials, esportives, educatives i platges) per fomentar l’ús de la 
bicicleta com a transport. 

6.2.4 Facilitar informació dels trajectes per a vianants interns i temps estimat a 
qualsevol veí que ho demani (Web de l’Ajuntament,...) 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.3.:  

Fomentar la millora del transport interurbà 

Accions o projectes proposades 

6.3.1 Estudiar la creació d’un servei de transport públic d’àmbit comarcal per a 
persones amb mobilitat reduïda del tipus “porta a porta” 

6.3.2 Realitzar una campanya pública per a potenciar l’ús del servei actual. 

6.3.3 Crear un punt de contacte de persones disposades a compartir cotxe per 
a desplaçaments amb el mateix destí. (Web de l’Ajuntament,...) 

6.3.4 Convenir amb les administracions supramunicipals les prestacions del 
transport públic per a la comarca i la vila de l’Escala 
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Línia Estratègica 7: Millorar la qualitat de vida i la seguretat de la població 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.1.:  

Garantir el control i el seguiment dels nivells de contaminació atmosfèrica. 

Accions o projectes proposats 

7.1.1 Establir un conveni amb la Direcció General de Qualitat Ambiental per a 
la instal·lació periòdica d’una estació mòbil de mesura de la qualitat 
atmosfèrica en el municipi. 

7.1.2 Exigir a les empreses de nova implantació al municipi les mesures 
correctores necessàries per evitar la contaminació atmosfèrica. 

7.1.3 Publicació periòdica dels nivells de contaminació atmosfèrica en el 
butlletí d’informació municipal. 

7.1.4 Establir un control periòdic del nivell d’emissions atmosfèriques dels 
vehicles motoritzats, amb la corresponent dotació normativa, econòmica, 
de mitjans tècnics i de recursos humans. 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.2.:  

Garantir el control, el seguiment i la reducció progressiva dels nivells de soroll 
del municipi. 

Accions o projectes proposats 

7.2.1 Establiment de controls acústics periòdics a les motos per tota la zona 
urbana, per comprovar que compleixen l’ordenança municipal. 

7.2.2 Promoure un conveni amb el gremi de tallers de motocicletes, perquè 
informin als usuaris respecte els tubs d’escapament homologats. 

7.2.3 Fer campanyes de sensibilització per disminuir la contaminació acústica. 

7.2.4 Implantar mesures tendents a disminuir la velocitat dels cotxes en els 
carrers amb més intensitat. 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.3.:  

Riscos ambientals 

Accions o projectes proposats 

7.3.1 Elaborar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 

7.3.2 Promoure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Escala i la 
Diputació de Girona per al finançament i seguiment del pla de prevenció 
d’incendis forestals 

7.3.3 Realitzar, conjuntament entre les urbanitzacions, els càmpings i 
l’Ajuntament, els plans d’autoprotecció de les zones residencials i 
turístiques properes als espais forestals 

7.3.4 Executar les mesures de prevenció d’incendis forestals a les 
urbanitzacions i les instal·lacions de càmping previstes per la normativa 
vigent 

7.3.5 Reforçar les mesures preventives i de vigilància per incendis forestals 
durant l’època de major risc, especialment a Montgó, Puig sec i Riells de 
dalt. 

7.3.6 Realitzar una campanya anual de sensibilització sobre el risc d’incendi 
forestal adreçada al conjunt de la població estable i temporal 

7.3.7 Promoure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Escala i 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a la prevenció d’incendis 
forestals 

7.3.8 Promoure la creació d’una agrupació de defensa forestal com a instrument 
participatiu de realització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 
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4.2 ASPECTES ECONÒMICS 

Línia Estratègica 8: Organització i gestió municipal 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 8.1.:  

Treballar per una nova concepció d’organització interna de l’ajuntament per la 
concreció, la impulsió, l'aplicació i la gestió de les polítiques ambientals. 

Accions o projectes proposades 

8.1.1 Estudiar la forma de millorar la coordinació tècnica de les diferents àrees 
de l’Ajuntament, tant pel que fa a la coordinació interna com entre àrees. 

8.1.2 Implantar un sistema de gestió ambiental segons les directrius de la 
norma internacional ISO 14001 o el reglament comunitari EMAS, a les 
dependències, instal·lacions i edificis municipals. 

8.1.3 Crear una àrea específica de medi ambient i de sostenibilitat. 

8.1.4 Elaborar l’ordenança municipal de medi ambient i de sostenibilitat. 

8.1.5  Crear el Consell per a la Sostenibilitat de l’Escala com a òrgan de 
participació ciutadana amb caràcter informatiu i consultiu 
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Línia Estratègica 9: Garantir la sostenibilitat, la competitivitat i la diversificació 
del sector turístic del municipi  

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 9.1.:  

Impulsar un model turístic més sostenible. 

Accions o projectes proposades 

9.1.1 Realitzar un Pla estratègic d’establiments turístics. 

9.1.2 Preparar un programar de comercialització, comunicació i formació dels 
negocis turístics de l’Escala. 

9.1.3 Crear un òrgan més independent de l’Ajuntament, i amb capacitat 
econòmica pròpia per fomentar el negoci turístic a l’Escala. 

9.1.4 Implantar un sistema de recollida de dades de la demanda (procedència, 
dies d’estada, mitjà de transport, tipus d’allotjament, motiu del viatge, 
amb qui viatja,...). 

9.1.5 Dissenyar un sistema d’informació i assessorament dinàmic que permeti 
al visitant conèixer els recursos i l’oferta d’allotjament, complementària 
integrada per les oficines d’informació, els recursos principals d’atracció i 
els establiments hotelers. 

9.1.6 Potenciar l’oferta hotelera d’establiments de més de tres estrelles. 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 9.2.:  

Impulsar la competitivitat dels negocis turístics madurs i actuals de l’Escala 

Accions o projectes proposades 

9.2.1 Desenvolupar un pla de senyalització dels recursos i l’oferta turística de 
l’Escala que sota un mateix criteri. 

9.2.2 Potenciar rutes amb eixos temàtics amb identitat pròpia de l’Escala. 

9.2.3 Potenciació dels sistemes de qualitat pels hotels, càmpings i 
apartaments. 

9.2.4 Professionalitzar i fomentar la qualitat de les empreses dedicades al 
manteniment de la segona residència. 

9.2.5 Estudiar la manera de fomentar l’increment del lloguer de les segones 
residències. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 9.3.:  

Promoure una major diversificació de l’oferta turística del municipi 

Accions o projectes proposades 

9.3.1 Potenciar una ruta per practicar el cicloturisme i la creació d’un centre 
BTT dins el terme municipal. 

9.3.2 Potenciar els senders i camins de ronda. 

9.3.3 Potenciar el turisme de salut. 

9.3.4 Remodelació i ampliació del passeig marítim, que actualment és gairebé 
inexistent, per convertir-se en un eix vertebrador de tota l’Escala. 

9.3.5 Potenciar el futur Museu de l’Anxova com a punt d’informació dels 
recursos culturals existents a l’Escala. 
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Línia Estratègica 10: Impulsar les activitats econòmiques i l’ocupació del 
municipi 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 10.1.:  

Incrementar la competitivitat del comerç actual del municipi. 

Accions o projectes proposades 

10.1.1 Realitzar un estudi sobre la demanda comercial i de serveis de la gent de 
l’Escala i dels seus visitants. 

10.1.2 Aprofitar la transformació urbanística generada pel Pla d’Accessibilitat de 
l’Escala, per a potenciar l’oferta comercial del casc antic. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 10.2.:  

Organitzar i dissenyar una nova política marc d’ocupació a l’Escala. 

Accions o projectes proposades 

10.2.1 Fer un seguiment permanent per a la recollida i l’anàlisi de les dades 
sobre l’atur. 

10.2.2 Estudiar com promoure la creació de noves empreses o activitats 
econòmiques a l’Escala, que no sigui depenent de l’activitat turística 
local. 

10.2.3 Realitzar un estudi sobre els perfils professionals futurs que demanarà el 
teixit econòmic de l’Escala. 

10.2.4 Promoure la creació d’un centre de formació ocupacional a l’Escala. 

10.2.5 Explorar nous sectors d’ocupació. 

10.2.6 Potenciar el Servei d’Inserció Laboral (SDIL). 

10.2.7 Impulsar programes d’adaptació professional per a dones i joves amb un 
nivell baix de formació. 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 10.3.:  

Promocionar i fomentar l’activitat pesquera local. 

Accions o projectes proposades 

10.3.1 Fomentar el relleu generacional dels pescadors de l’Escala. 

10.3.2 Establir un conveni de col·laboració entre la confraria de pescadors de 
l’Escala, la federació territorial, el DARP i l’Ajuntament de l’Escala per a 
desenvolupar noves estratègies per a la comercialització i transformació 
del peix. 

10.3.3 Impulsar, des de la confraria de pescadors de l’Escala i de la federació 
territorial, la racionalització en la pesca del peix tant per les 
embarcacions del Port de la Clota com per les dels altres ports del litoral 
de Girona. 

10.3.4 Instar al DARP de la Generalitat de Catalunya i a la secretaria de pesca 
de l’estat a regular la pesca d’embarcacions foranes al litoral de Girona i 
al Golf de Lleó. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 10.4.:  

Promocionar i fomentar l’activitat agrícola local. 

Accions o projectes proposades 

10.4.1 Desenvolupar un pla de foment i de gestió sostenible de l’activitat 
agrícola i ramadera de l’Escala. 

10.4.2 Promoure la creació d’un gran parc agrari a l’Alt i el Baix Empordà. 
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4.3 ASPECTES SOCIALS 

Línia Estratègica 11: Enfortir el compromís de la comunitat educativa, 
l’administració local i la societat en la millora del sistema educatiu. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 11.1.: 

Millorar l’oferta educativa del municipi. 

Accions o projectes proposades 

11.1.1 Afavorir que a l’Escala s’imparteixin mòduls de formació professional que 
siguin d’interès pel municipi.  

11.1.2 Potenciar el pla estratègic per combatre l’absentisme escolar dels 
alumnes desmotivats, i implicar al teixit empresarial de la vila. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 11.2.: 

Millorar les infraestructures educatives del municipi 

Accions o projectes proposades 

11.2.1 Instar a la Generalitat de Catalunya que finalitzi les obres d’ampliació de 
l’IES l’escala i el Ceip Empúries abans del curs 2004/2005. 

11.2.2 Estudiar les necessitats futures de places d’escola bressol al municipi 

11.2.3 Estudiar l’ampliació de l’Escola Municipal de música “El Gavià” pel nivell 
de saturació que presenta, i la dotació d’un espai per a les audicions. 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 11.3.: 

Impulsar una educació ambiental 

Accions o projectes proposades 

11.3.1 Oferir als centres docents de la vila un programa permanent d’activitats 
de sensibilització i educació ambiental. 

11.3.2 Elaborar un programa d’activitats de sensibilització i educació ambiental 
adreçat al conjunt de la vila i de les persones que visiten l’Escala. 
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Línia Estratègica 12: Potenciar les polítiques socials i impulsar la integració 
social dels immigrants. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 12.1.:  

Treballar per la millora dels serveis bàsics d’atenció social i sanitat. 

Accions o projectes proposades 

12.1.1 Potenciar l’àrea de serveis socials atenent a l’increment de les 
necessitats socials detectades (envelliment de la població, immigració, 
etc.). 

12.1.2 Establir programes de prevenció dels trastorns de salut mental en 
col·laboració amb agents socials i el departament de sanitat. 

12.1.3 Adequar la capacitat de l’atenció primària a la demanda estacional que 
es produeix. 

12.1.4 Convenir amb el Departament de Sanitat de la Generalitat la dotació d’un 
servei de rehabilitació al nou centre d’atenció primària de l’Escala. 

12.1.5 Crear un centre residencial públic per assistir a la gent gran més 
necessitada. 

12.1.6 Afavorir l’ús de part dels habitatges de temporada com a habitatges de 
lloguer per a la gent jove i altres col·lectius. 

12.1.7 Promoure la creació d’habitatges de lloguer a partir de les noves 
promocions residencials previstes. 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 12.2.:  

Immigració: Oportunitat i repte per l’Escala. 

Accions o projectes proposades 

12.2.1 Impulsar programes d’integració social dels col·lectius d’immigrants. 

12.2.2 Ajudar a l’auto-organització dels immigrants (de qualsevol procedència) 
en associacions i entitats. 

12.2.3 Promoure la integració dels immigrants en el teixit associatiu de la ciutat. 
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Línia Estratègica 13: Fomentar la identitat de l’Escala 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 13.1.:  

Planificar, potenciar i dotar al municipi dels equipaments culturals necessaris. 

Accions o projectes proposades 

13.1.1 Elaborar el Pla Director d’Equipaments Culturals. 

13.1.2 Prioritzar i agilitzar al màxim la construcció d’una nova biblioteca 
municipal. 

13.1.3 Elaborar un programa per a la millora de l’accessibilitat dels equipaments 
públics culturals. 

13.1.4 Planificar i programar la construcció d’una nova pista poliesportiva 
descoberta per atendre les necessitats actuals. 

13.1.5 Promoure l’oferta privada d’instal·lacions i activitats esportives. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 13.2.:  

Protegir, inventariar i millorar la difusió del patrimoni històric del municipi. 

Accions o projectes proposades 

13.2.1. Realitzar el catàleg del patrimoni de l’Escala. 

13.2.2. Realitzar un projecte global o pla director per a la protecció, la 
conservació i la difusió integral del patrimoni de l’Escala. 

13.2.3. Convenir amb els propietaris privats de determinats elements 
patrimonials un major ús públic dels mateixos. 
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Línia Estratègica 14: Implicar als ciutadans i als agents socials i econòmics en 
el desenvolupament sostenible. 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 14.1.:  

Millorar el traspàs d’informació i la participació ciutadana. 

Accions o projectes proposades 

14.1.1. Crear una àrea de participació ciutadana dins de l’Ajuntament de 
l’Escala. 

14.1.2. Creació d’espais de convivència i de relació que afavoreixin la 
comunicació i la vida associativa. 

14.1.3. Establir el pacte cívic de l’Escala per la sostenibilitat i fomentar l’adhesió 
de la gent de l’Escala i del seu teixit socieconòmic.  

14.1.4. Produir i difondre informació ambiental útil, que doni alternatives i faciliti 
a la ciutadania l’associació de la seva part de responsabilitat.14.1.5.  
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5 FITXES DE LES ACCIONS I PROJECTES 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:           
PROMOURE UNA GESTIÓ MÉS EFICIENT 

DE L’AIGUA 
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ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.1.: 
Codi:         1.1.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Millorar el rendiment de la xarxa de distribució. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Reduir els percentatges de pèrdues de la xarxa de distribució d’aigua potable del 
municipi. 

Descripció: 

En el marc d’un conveni entre la companyia SOREA i l’Ajuntament de l’Escala, es 
proposa que s’acordi una actuació global d’optimització del subministrament, ús i consum 
de l’aigua al municipi.  

Concretament, es proposa que es contemplin les següents actuacions: 

 Realitzar un estudi per determinar els punts o trams de la xarxa de 
subministrament d’aigua on es produeixin pèrdues d’aigua, que sigui la base per 
la concreció d’un programa d’actuació destinat a incrementar estanquitat de la 
xarxa. 

 D’instal·lar comptadors a totes les llars del municipi. Amb aquesta actuació 
s’optimitzarien les pèrdues d’aigua i s’aconseguiria un major control del consum 
real de la població (segurament força inferior a l’actual). 

 Endegar una campanya de comunicació ambiental per sensibilitzar a la població 
de la necessitat de reduir i optimitzar el consum d’aigua. 

Promotors i responsables: 

 Ajuntament de l’Escala 

 SOREA 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.1.2, 1.1.3., 1.1.4. 

Estimació econòmica: 

6.000 € 

Indicador de seguiment: 

% Pèrdues de la xarxa de distribució d’aigua potable. 
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ACCIONS 
 

 
 

Codi:         1.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la viabilitat amb el Consorci de la Costa Brava i amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la millora de la qualitat de 
l’aigua d’abastament mitjançant la construcció d’una ETAP 
(Estació tractadora aigua potable). 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Incrementar la qualitat de l’aigua d’abastament del municipi. 

Descripció: 

La qualitat d’aigua presenta concentracions elevades de Fe i Mn que sobresurten a 
vegades dels paràmetres regulats en el Reglament tècnicsanitari, i són deguts als 
problemes congènits que presenten les conques del Ter i la Tordera.  

Tot i que no suposen un perill per a la salut, sí que la problemàtica es va fent cada any 
més acusada i la solució haurà d’acabar passant per un sistema de potabilització que 
l’elimini aquests ions. De fet, ja s’ha presentat una proposta de projecte per a la 
realització d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), però caldrà valorar 
acuradament la inversió. 
 

Promotors i responsables: 

 Ajuntament de l’Escala. 
 Consorci de la Costa Brava 
 Agència Catalana de l’Aigua. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.1.1, 1.1.3., 1.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Presentació de l’estudi de viabilitat de la construcció de l’ETAP. 

 

 40



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

Codi:         1.1.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Millorar la capacitat de reserva dels dipòsits de subministrament 
d’aigua potable. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Augmentar la capacitat d’emmagatzemat del municipi per arribar al compliment de la 
legislació vigent. 

Descripció: 

A l’actualitat en el municipi de l’Escala es disposa de quatre dipòsits: Puig Sec (3.000 m3 

de capacitat), el dipòsit de Puig Pedró (740 m3 de capacitat), dipòsit de Cala Montgó (200 
m3 de capacitat) i el dipòsit del Pulmó del Padró (100 m3 de capacitat). La capacitat total 
d’emmagatzemat del municipi és de 4.040 m3. 

Aquest grau de suficiència no permet, en dies de demanda punta, cobrir el que està 
previst per la llei: Autosuficiència mínima d’un dia i un 10% més en concepte d’extinció 
d’incendis. Dins el municipi, i en època d’estiu s’arriba a puntes de consum de 15.000 
m3/dia el que fa necessari omplir completament fins a quatre vegades la capacitat 
d’emmagatzemat del municipi per oferir el servei a la població. 

Es proposa realitzar el projecte d’un nou dipòsit. 

Promotors i responsables: 

 Ajuntament de l’Escala. 
 SOREA 

Sinèrgies /relacions amb altres accions o projectes: 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.4. 

Estimació econòmica: 

42.000 € 

Indicador de seguiment: 

Increment dels m3 d’aigua emmagatzemada del municipi. 
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Codi:         1.1.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Millorar la xarxa d’hidrants en el sector límit amb Torroella de 
Montgrí. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millorar les canonades de la xarxa de distribució en el tram limítrof amb el municipi de 
Torroella de Montgrí per poder fer ús dels hidrants en tasques d’extinció d’incendis. 

Descripció: 

Les conduccions de la xarxa de distribució de l’Escala són de fibrociment, fosa, PVC i 
polietilè amb un total de 92 Km. de recorregut. Aquesta xarxa es va fer principalment 
durant els anys 70, i progressivament es van canviant els trams més envellits i 
desgastats pels nous materials. 

Pel que fa als diàmetres de les canonades, el tram que ressegueix el límit del terme 
municipal amb Torroella de Montgrí, no permet fer ús dels hidrants que hi ha instal·lats 
en aquesta zona i això suposa una important mancança quan a mesures contra incendis. 

 

Promotors i responsables: 

 Ajuntament de l’Escala. 
 SOREA. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. 

Estimació econòmica: 

60.200 € 

Indicador de seguiment: 

Substitució de la canonada de la xarxa de distribució. 
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Codi:         1.1.5. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Posar a l’abast millores d’estalvi a la població i sectors 
productius. 

Prioritat:     M 

Objectiu: 

Fomentar la incorporació als habitatges i altres edificis del municipi d’aparells sanitaris de 
consum reduït o regulable: motxilles per inodors de baix consum,  reguladors de cabals a 
les aixetes. 

Descripció: 

En aquest marc, cal tenir en compte l’existència d’un nou Decret de la Generalitat de 
Catalunya, el Decret 94/1999, promogut per la Conselleria de Política Territorial i d’Obres 
Públiques, que va entrar en vigor el passat 6 de febrer de 1999.  

Aquest decret regula que els edificis de nova construcció d’ús públic i els de nous 
habitatges o rehabilitades que hagin rebut ajudes oficials, hauran de disposar a les 
aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i aigüeres d’algun distintiu que garanteixi 
l’estalvi d’aigua. Per la seva part, els inodors hauran de tenir un mecanisme d’interrupció 
voluntària de la sortida d’aigua de la motxilla. 

Per reduir el consum d’aigua als edificis i instal·lacions, es proposa que des de 
l’Ajuntament es fomenti la incorporació als habitatges i d’altres edificis d’un conjunt 
d’aparells i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua: 

 Motxilles per inodors de baix consum, els reguladors de cabal a les aixetes. 
 Implantar un sistema de comunicació dirigit a aquells abonats que tinguin un 

consum superior a la mitjana, per incentivar un ús més racional de l’aigua. 

 Establir una estructura tarifaria que fomenti l’optimització i estalvi de l’aigua. 
Aplicar tarifes més elevades a aquells abonats que tinguin un major consum 
d’aigua tenint en compte una ponderació en relació al nombre de persones que hi 
estiguin associades. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.1.6., 1.1.7. 

Estimació econòmica: 

3.000 € 

Indicador de seguiment: 

No hi ha. 
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Codi:         1.1.6. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

L’Ajuntament com a exemple d’estalvi i eficiència en l’ús de 
l’aigua. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Fomentar l’estalvi del consum municipal de l’aigua com exemple de bones pràctiques per 
part de l’administració local. 

Descripció: 

Un primer pas que podria realitzar l’Ajuntament en aquest sentit, seria el d’integrar 
aquestes mesures en els projectes dels nous edificis que estan previstos construir 
competència del propi Ajuntament,  

Els edificis públics, com poden ser les dependències de l’Ajuntament, els complexos 
esportius, els centres cívics, els edificis culturals o les escoles públiques, han de 
convertir-se en referents per a la població en el camp de l’eficiència i estalvi d’aigua,  
Entre les mesures que cal tenir presents per incrementar l’eficiència energètica d’edificis, 
es destaquen i es proposen les següents: 

 Conjunt d’aparells i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua, com serien les 
motxilles per inodors de baix consum, els fluxòmetres i els reguladors de cabal a 
les aixetes. 

 Reutilització de les aigües residuals per a altres usos. 

 Estudiar nous sistemes de rec dels espais verds del municipi. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

SOREA. 

Sinèrgies /relacions amb altres accions o projectes: 

1.1.5., 1.1.7. 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. d’edificis públics amb mesures d’estalvi d’aigua. 
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Codi:         1.1.7. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Endegar campanyes de conscienciació d’estalvi d’aigua. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Fomentar l’estalvi d’aigua. 

Descripció: 

S’ha de sensibilitzar a la població i als diferents sectors que participen de l’economia 
local, de la necessitat i importància de realitzar un ús eficient d’un recurs tant escàs com 
és l’aigua. 

Es proposa que l’Ajuntament disseny i implementi un programa de comunicació 
ambiental relatiu a aquesta qüestió, amb les següents mesures concretes: 

 Elaboració i difusió d’una guia de bones pràctiques en relació al consum de 
l’aigua i la seva optimització a les llars. 

 Organització d’activitats d’educació ambiental adreçades a les escoles i institut 
del municipi, relatives al consum i estalvi d’aigua. 

 Difusió d’informació relativa a aparells i sistemes eficients en relació a l’ús de 
l’aigua, com reguladors de cabal de sortida de les aixetes. 

 Publicació periòdica als mitjans de comunicació municipals i locals dels resultats 
obtinguts en l’estalvi d’aigua. 

Promotors i responsables: 
 Ajuntament de l’Escala. 

 Consorci de la Costa Brava. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.1.5., 1.1.6. 

Estimació econòmica: 

15.030 € 

Indicador de seguiment: 

Núm. de campanyes específiques / any. 
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Codi:         1.1.8. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la viabilitat d’implantar al municipi una xarxa de 
distribució d’aigua procedent de l’EDAR, destinada a usos 
diferents del consum humà. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Fomentar l’estalvi de consum d’aigua potable 

Descripció: 

La taxa d’utilització d’aigua depurada a Catalunya és baixa, de l’ordre del 25 %. El seu ús 
se centra en el reg dels camps de golf, de jardins públics i d’algunes zones agrícoles. 

Un dels factors limitants del seu ús és la manca d’una xarxa i de les infraestructures 
adequades per a la conducció i subministrament- 

També caldria establir uns objectius de qualitat en funció dels usos que es destina 
l’aigua: aigua per abastament, per agricultura, per reg de zones verdes, per neteja viària, 
per camps de golf, etc. Això permetria dur a terme programes de substitució d’aigua 
potable per altres de menys qualitat. 

És per això que es proposa estudiar la viabilitat d’implantar al municipi una xarxa de 
distribució d’aigua procedent de l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals), 
destinada a usos diferents del consum humà, per tal d’avaluar si és factible endegar 
aquests canvis. 

Promotors i responsables: 
 Ajuntament de l’Escala. 
 Consorci de la Costa Brava. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.1.5., 1.1.6. 

Estimació econòmica: 

12.500 € 

Indicador de seguiment: 

Realització de l’estudi 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.2.: 
 

Codi:         1.2.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar un inventari de fosses sèptiques i intentar connectar-les 
a sistema de clavegueram. 

Prioritat:     M 

Objectiu: 

Millora de la connectivitat del sistema de clavegueram del municipi. 

Descripció: 

És imprescindible inventariar a curt-mig termini les fosses sèptiques dels col·lectors que 
recullen les aigües residuals dels diferents sectors del municipi a la xarxa general de 
col·lectors del municipi, que les derivarà en el futur cap a l’estació d’aigües residuals 
d’Albons, per tal que sigui possible la recuperació de la qualitat de l’aigua. 

Al llarg de tot el municipi hi ha algunes fosses sèptiques, bé perquè els propietaris no 
s’han volgut connectar a la xarxa, bé perquè queden petits espais amb problemes de 
cota i per tant de conducció per gravetat. Intentar evitar la proliferació de noves fosses 
sèptiques en les zones on arriba el clavegueram.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Consorci de la Costa Brava. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.2.2., 1.2.3. 

Estimació econòmica: 

30.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’inventari de fosses sèptiques per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         1.2.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Completar la xarxa de clavegueram del municipi. 

Prioritat:     LL 

Objectiu: 

Garantir l’arribada de la xarxa de clavegueram a tots els habitatges del municipi. 

Descripció: 

Existeix un Pla Director de Millora del Clavegueram, de l’any 1995 i redactat pels Serveis 
Tècnics del Consorci de la Costa Brava, que contempla les millores i obres proposades a 
la xarxa d’aigües residuals en alta, que expira aquest any. En fase de redacció es troba 
el Pla Director per als propers anys que sobretot fa esment a la millora dels 
bombejaments, millora de l’obra civil i dels equips. 

La totalitat de la xarxa d’aigües residuals és unitària, és a dir, es recullen en el mateix 
sistema les aigües negres domèstiques i industrials i les aigües pluvials. Hi ha trams que 
són bastant antics, sobretot al casc urbà. Fa uns quants anys, també hi estaven 
connectades algunes rieres, però van deixar de fer-ho pels problemes d’excés d’aigües 
residuals a la xarxa.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Consorci de la Costa Brava. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.2.1., 1.2.3. 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Connexió a la xarxa de clavegueram de tots els habitatges del municipi. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         1.2.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la possibilitat futura que a les noves urbanitzacions fer la 
separació de la xarxa de sanejament d’aigües residuals de la 
d’aigües pluvials. 

Prioritat:     LL 

Objectiu: 

Promoure la separació de les aigües pluvials i les aigües negres. 

Descripció: 

En les noves zones residencials i industrials previstes, ja sigui mitjançant l’elaboració de 
les pertinents ordenances municipals o ja sigui mitjançant la seva inclusió en els plans 
parcials corresponents, caldria fomentar la construcció de xarxes de clavegueram 
separatives per aigua de pluja i aigües negres. 

Aquesta mesura té per objectiu optimitzar l’aprofitament de l’aigua de pluja actualment no 
aprofitada i que conjuntament amb les aigües residuals, és derivada cap a les estacions 
depuradores. Els avantatges d’aquesta separació són els següents: 

 El dimensionament de les noves xarxes pot ser més reduït donat que les aigües 
pluvials poden ser evacuades fàcilment a la xarxa de torrents existents. 

 Només cal connectar a la xarxa general i a la depuradora la xarxa d’aigües 
residuals. 

Es retorna a la xarxa hidrogràfica local el cabal corresponent a cada conca, evitant 
l’efecte d’impermeabilització de les àrees urbanitzades 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Consorci de la Costa Brava. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

1.2.1., 1.2.2. 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Presentació de l’estudi de la xarxa separativa. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2:               
FER UN ÚS MÉS EFICIENT DE L’ENERGIA 
I AFAVORIR LA UTILITZACIÓ D’ENERGIES 

RENOVABLES 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.1.: 
 

Codi:         2.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar una auditoria energètica municipal. 

Prioritat:     M 

Objectiu: 

Establir un control de la despesa energètica municipal i els principals problemes de 
gestió. 

Descripció: 

És realitzar una anàlisi progressiva que indica com i on s’utilitza l’energia en les diferents 
instal·lacions municipals. Un cop es disposa de les dades de base s’ha de desenvolupar 
una anàlisi crítica de la instal·lació per poder detectar les oportunitats d’estalvi d’energia, 
aquestes oportunitats a vegades estan a la mà, però la rutina diària del treball ens 
impedeix aplicar-la. 

Tot seguit es descriuen els passos metodològics a seguir: 
 Col·leccionar dades de consum, costos, producció, equip, etc. 

 Analitzar dades, per identificar les fonts i els majors consumidors. 
 Realitzar un flux de les instal·lacions 

 Planejar l’auditoria 
 Prendre les mesures necessàries (taules, gràfics, plànols). 

 Elaborar el perfil de consum d’energia. 
 Identificar les OCE’s (Oportunitats de Conservació d’Energia) possibles. 

 Avaluar i seleccionar les OCE’s (Oportunitats de Conservació d’Energia). 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Recepció de l’informe final de l’auditoria energètica del municipi. 

 

 53



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar una anàlisi de la regulació horària de l’enllumenat 
públic en funció de l’activitat en la via pública. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Fomentar l’estalvi d’energia de l’enllumenat públic del municipi. 

Descripció: 

La il·luminació artificial durant la nit representa un dels requisits imprescindibles per a 
l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menor mesura de les zones rurals, i 
resulta també necessària per a la realització d’un gran nombre d’activitats lúdiques, 
comercials o productives. No obstant això, un disseny o un ús inadequat de les 
instal·lacions d’enllumenat té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi 
ambient en la mesura que s’estiguin alterant, de forma desordenada, les condicions 
naturals de foscor que són pròpies de les hores nocturnes.  

S’estableixen les obligacions de les administracions públiques amb la finalitat de poder 
assolir els objectius que persegueix la llei sobre la contaminació lumínica, es preveuen 
els ajuts econòmics necessaris per donar suport a les possibles operacions d’adaptació 
dels enllumenats existents a les noves prescripcions de la llei. 

Una il·luminació nocturna que respongui a criteris coherents i racionals té una incidència 
directa i immediata en el consum de les fonts d’energia, fent possible un notable estalvi 
energètic. En tal sentit, cal tenir en compte que l’ús eficient dels recursos és un dels 
principis bàsics de desenvolupament sostenible. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 

Estimació econòmica: 

3.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació de l’estudi de regulació horària de l’enllumenat públic. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Determinar els nivells d’il·luminació en funció del tipus d’espai. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Adaptar els nivells d’il·luminació exterior en funció de la zonificació del municipi, segons 
l’ús de l’enllumenat. 

Descripció: 

Però tenint sempre present la importància que l’enllumenat nocturn té com element 
essencial en la seguretat ciutadana, per a la circulació i també per a la vida comercial, 
turística i recreativa de les zones habitades. Ara bé, cal posar en relleu que una regulació 
adequada de l’enllumenat nocturn ha de contribuir a millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans, i de les ciutats i pobles en general. 

D’acord amb el que s’ha assenyalat, la llei preveu la divisió del territori en diverses zones 
en funció de les seves característiques i especificitats en relació amb la lluminària que 
pot ser-hi admissible; també es regulen els aspectes relatius a les intensitats de brillantor 
permeses, al disseny i instal·lació dels aparells i dispositius d’enllumenat i al seu règim 
estacional i d’horari d’usos. 

Usos de l’enllumenat exterior:  
 Vial: les superfícies il·luminades estan destinades al trànsit de vehicles. 
 Vial i vianants: les superfícies il·luminades estan destinades al trànsit de vehicles i de 

les persones en els seus desplaçaments. 
 Per vianants: les superfícies il·luminades estan destinades a l’ús de les persones en els 

seus desplaçaments. 
 Ornamental: les superfícies estan il·luminades pel seu efecte estètic. 
 Industrial: les superfícies il·luminades formen part d’una activitat industrial. 
 Comercial i publicitari: les superfícies il·luminades formen part d’una activitat comercial 

i/o publicitària. 
 D’instal·lacions esportives i recreatives: les superfícies il·luminades formen part d’una 

activitat esportiva o recreativa. 
 De seguretat: s’il·luminen superfícies per facilitar la seva vigilància i control. 
 Exterior d’edificis: les superfícies il·luminades que, tot i formar part de la propietat d’una 

finca, són externes a les edificacions en general. 
 D’equipaments: les superfícies il·luminades que, tot i formar part de la propietat d’una 

finca, són externes a les edificacions d’un equipament públic o privat. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.1., 2.1.2, 2.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos ja recollits a l’acció 2.1.2. 

Indicador de seguiment: 

Presentació de l’estudi de nivells d’il·luminació en funció del tipus d’espai. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Implantar un sistema de control de la despesa energètica. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millora de la gestió i control de la despesa energètica del municipi. 

Descripció: 

Les peces claus per a un canvi substancial del sistema energètic són, però, el consum, 
l’estalvi i l’eficiència. Les elevades xifres de producció i consum d’energia actuals es 
deuen principalment a una mala planificació i gestió de la demanda. Es manifesta en un 
model energètic estructurat en grans centres de producció que han de fer arribar 
l’energia a tots els punts de consum via infraestructures de transport (línies d’alta, mitja i 
baixa tensió) amb grans pèrdues en el viatge. En les darreres es troba la primera gran 
ineficiència del model que s’acompanya per l’ús generalitzat d’aparells de consum 
(bombetes, electrodomèstics...) amb rendiments energètics molt baixos (quantitat 
d’electricitat que consumeixen per qualitat del servei que donen).  

Es proposa que l’Ajuntament implanti un sistema de gestió energètica municipal (EX. Win 
CEM, programa informàtic desenvolupat per l’ICAEN). Aquesta eina permet conèixer els 
consums i costos d'energia de les diferents dependències municipals i quadres 
d'enllumenat públic. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

ICAEN. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Implantació del sistema de gestió energètica municipal. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.5 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Substituir les làmpades de mercuri de l’enllumenat públic i 
millorar-ne l’eficiència 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi a causa de la seva 
important despesa. 

Descripció: 

A l’actualitat el consum responsable d’energia hauria de ser substancial en l’educació 
cívica de la població per dos motius. El primer d’ells, perquè l’actual model de consum 
energètic es basa en la conversió d’energia de recursos naturals no renovables 
(carbó,...) i per la generació important de residus en la producció d’energia. Dins d’aquest 
marc a l’Escala s’ha de tendir a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
(arribant a estalvis del 25 al 40% de la factura de la llum). 

Per aconseguir arribar a aquest grau d’eficiència es recomana realitzar un bon 
apantallament dels fanals i substituir les lluminàries de vapor de mercuri per les de vapor 
de sodi (major eficiència energètica). 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 

Estimació econòmica: 

12.000 €/ any. 

Indicador de seguiment: 

% de làmpades de vapor de sodi respecte el total. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.6 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Incorporar sistemes d’eficiència energètica en els edificis 
municipals, especialment en els de nova construcció i en els que 
siguin sotmesos a remodelació (optimització de sistemes de 
calefacció, optimització dels sistemes d'enllumenat de les 
dependències municipals, aïllament dels edificis,...) 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Incorporar la millora de l’eficiència energètica en les dependències municipals com a 
mesura exemplificadora cap al municipi. 

Descripció: 

Fins fa poc, la construcció sempre s'havia caracteritzat per la manca de la capacitat 
innovadora i del respecte amb el medi ambient, ja que els materials que s'utilitzaven en 
poques ocasions eren fruit d'un procés d'adaptació sostenible. Però avui en dia la 
situació està canviant: l'activitat dels enginyers té cada cop més present el medi ambient 
i per això aquesta preocupació s'ha traslladat a molts grups de professionals que basen 
els seus temes d'estudi en l'anàlisi de cicles de vida i en la sostenibilitat.  

Som a les portes d’una nova revolució semblant, encara que de signe diferent, a la que 
en el seu dia es va imposar amb l’extracció barata i fàcil dels combustibles fòssils. 
Aquesta vegada, si volem sobreviure, el benestar s’haurà d’edificar sobre l’eficiència en 
l’ús dels recursos naturals i l’energia. I això exigeix un canvi d’hàbits i de mentalitat.  

L’ajuntament ha d’incorporar aquests criteris en els diferents projectes de remodelació 
dels seus edificis per donar exemple alhora que genera un estalvi energètic important. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 

Estimació econòmica: 

12.000 €/ any. 

Indicador de seguiment: 

Consum energètic per cada edifici municipal. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.7 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Elaboració d’una Guia de Bones Pràctiques Energètiques per als 
treballadors i usuaris d’instal·lacions municipals, i la realització de 
campanyes informatives a les escoles i d’altres espais públics. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Difondre mecanismes d’eficiència i estalvi energètic per fomentar una nova cultura de 
consum energètic en el municipi. 

Descripció: 

L'aparició de nous materials ha vingut a partir d'uns problemes sorgits, els referents a la 
capa d'ozó i l'escalfament global. Amb aquestes paraules l'enginyer industrial Pere 
Esquerra ha explicat com a l'actualitat els constructors han hagut de canviar de 
perspectiva a l'hora de treballar. Segons ell, el problema de la sostenibilitat neix de 
l'impacte humà sobre la natura: l'ús de les energies renovables ha ocasionat un greu 
impacte sobre el medi ambient. Els constructors són conscients que cal tornar a les 
antigues energies per combinar-les amb les noves tecnologies.  

Cal fer un esforç per la sostenibilitat. Però el compromís medi ambiental té un cost. Tot i 
les dificultats, s'ha mostrat que des del punt de vista de la construcció tothom està molt 
"mentalitzat amb el tema". 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 

Estimació econòmica: 

3.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació del ple de la guia de bones pràctiques energètiques. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.8 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Fomentar la renovació d’equipaments (calderes) per augmentar 
el rendiment. 

Prioritat:     C 

Objectiu: 

Millorar l’eficiència energètica dins el sector industrial i turístic de l’Escala, alhora que es 
redueix la contaminació atmosfèrica i/o acústica produïda. 

Descripció: 

L’administració local, dins les seves possibilitats ha de desenvolupar i/o fomentar una 
política tecnològica destinada als industrials o empresaris turístics del municipi per elevar el 
nivell d’innovació tecnològica. Dins les activitats que formen part d’aquesta política es pot 
destacar: 

 Organismes promotors d’innovació tecnològica en el municipi. 

 Plans de formació i actuació industrial i d’empresaris turístics. 
 Mesures directes: accions que estan dirigides de forma directa cap el sector 

turístic del municipi. 

La concepció intervencionista de les polítiques públiques tenen el seu fonament en 
l’economia del benestar. Aquesta intervenció se centra en aquells aspectes on el mercat no 
sigui un assignador eficient de recursos: béns públics, externalitats, existència de risc o 
d’informació completa. Les externalitats de caràcter tecnològic, han obert un ventall 
d’actuacions públiques horitzontals en el camp de la informació, les infraestructures, els 
serveis a les empreses i a tot tipus d’efectes externs de les activitats industrials sobre el 
capital humà, físic i la cultura empresarial. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes:  

2.1.5, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. equips substituïts amb major eficiència energètica / any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.9 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar plans d’estalvi energètic als domicilis i al sector turístic. 

Prioritat:     LL 

Objectiu: 

Promoure la reducció del consum energètic del municipi. 

Descripció: 

Els edificis públics, com poden ser les dependències de l’Ajuntament, els complexos 
esportius, els centres cívics, els edificis culturals, les escoles públiques o els centres 
d’oci i turisme, han de convertir-se en referents per a la població en el camp de 
l’eficiència energètica, entesa aquesta tant des del punt de vista de les condicions que 
han de complir els materials de construcció i de la pròpia obra com dels propis sistemes 
d’il·luminació, calefacció i refrigeració que han d’utilitzar els edificis. 

Evidentment, les noves construccions o les remodelacions d’edificis antics, són els casos 
on és més factible la introducció de criteris d’eficiència energètica.  De totes maneres, en 
els edificis ja construïts i que no precisin d’una remodelació a curt-mig termini aquesta 
circumstància no evita que es puguin plantejar certes estratègies d’eficiència, 
especialment en temes d’il·luminació i climatització. 

Entre les mesures que cal tenir presents per incrementar l’eficiència energètica d’edificis: 
 Estudiar la viabilitat d’optimitzar els actuals sistemes de calefacció (Substitució de 

les instal·lacions de calefacció elèctrica i de gasoil per sistemes que funcionin amb 
gas natural i per sistemes amb aprofitament de l’energia solar, Substitució de les 
instal·lacions de calefacció elèctrica i de gasoil per sistemes que funcionin amb gas 
natural i per sistemes amb aprofitament de l’energia solar, Millora del rendiment de 
combustió de les calderes de calefacció, Introducció de sistemes de regulació 
automàtica dels circuits de calefacció i la instal·lació de vàlvules termostàtiques en 
els radiadors, Ús de bombes de calor reversibles en aquells edificis que presentin 
necessitats de calefacció a l’hivern i de refrigeració a l’estiu). 

 Estudiar la viabilitat d’optimitzar els actuals sistemes d’il·luminació: (Substitució de 
les làmpades d’incandescència per fluorescents compactes d’elevat rendiment, 
Substitució dels balasts convencionals dels tubs fluorescents per balasts de tipus 
electrònics.) 

Estudiar la millora de l’aïllament dels edificis i dependències municipals segons els 
criteris de la norma NRE.AT-87. 

Promotors i responsables: 
Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11 

Estimació econòmica: 
12.000 €/ any. 

Indicador de seguiment: 
Per a cada edifici energia consumida / potencia instal·lada. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.10 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Incorporar en els plecs de condicions tècniques dels concursos 
públics criteris d’eficiència energètica i d’aprofitament d’energies 
renovables com a criteris de valoració. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Afavorir l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables. 

Descripció: 

Com qualsevol altra administració pública, l’Ajuntament de l’Escala realitza, en el marc 
del pla anual d’actuacions, diferents activitats de contractació de béns, obres i serveis. 

Per impulsar la utilització de les energies renovables i l’eficiència energètica, es pot 
incidir des de l’Ajuntament en els plecs de condicions tècniques dels concursos públics, 
valorant de manera especial els aspectes relacionats amb les qüestions plantejades.  

Com a exemples d’aspectes a valorar, es poden citar els següents: 

 Elecció per part de les empreses licitants de vehicles elèctrics per a la prestació 
de diferents serveis municipals. 

 Utilització d’energia solar tèrmica i fotovoltaica per a diferents usos (producció 
d’aigua calenta sanitària, recolzament de sistemes de calefacció, producció de 
llum, etc.) 

 Aïllament tèrmic de les estructures de nous edificis. 

 Incorporació de punts de llum de baix consum. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11 

Estimació econòmica: 

Sense cost. 

Indicador de seguiment: 

Aprovació dels nous plecs per l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.1.11 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Impulsar una ordenança municipal reguladora de l’edificació 
relativa a l’eficiència energètica i les energies renovables. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Realitzar ordenança municipal que potencia la instal·lació de sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables i d’eficiència energètica. 

Descripció: 

L’Ajuntament de l’Escala, per impulsar l’ús de les energies renovables i l’estalvi energètic 
als edificis de nova construcció. 

En qualsevol cas, però, ha de disposar d’aquest marc normatiu, i realitzar una campanya 
per difondre aquesta informació i fomentar l’aplicació de les mesures que potencia 
(arquitectura sostenible, eficiència energètica, aprofitament d’energies renovables). 

Així, és necessari realitzar una campanya de comunicació dirigida a la població per 
difondre els continguts d’aquesta ordenança i de les possibilitats de les que poden gaudir 
els ciutadans. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 

Estimació econòmica: 

Sense cost. 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’ordenança per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.2.: 
Codi:         2.2.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, 
l’ICAEN i els representants turístics de la zona, un programa per 
fomentar l’ús de les energies renovables. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Endegar, de manera coordinada entre l’Ajuntament, l’ICAEN i els representants turístics 
de la zona, un programa per fomentar l’aprofitament de l’energia solar tèrmica i 
fotovoltaica del teixit turístic del municipi. 

Descripció: 

El nou règim del sector elèctric, vigent des de finals de 1998, obre un important ventall de 
possibilitats pel que fa al subministrament d’energia, potenciant l’ús de les energies 
renovables i l’autogeneració energètica. 

És aquest, doncs, un bon moment per endegar un programa de foment de l’aprofitament 
de l’energia solar per part del teixit industrial del terme municipal, tant a partir de 
sistemes tèrmics com fotovoltaics. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

ICAEN. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 

Estimació econòmica: 

6.100 € 

Indicador de seguiment: 

Signatura del conveni amb la Generalitat de Catalunya. 

 

 64



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

Codi:         2.2.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Instal·lar enllumenat públic d’autoalimentat amb energia solar, en 
llocs emblemàtics del municipi de forma exemplificadora de 
l’aprofitament d’energies renovables. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Fomentar la incorporació d’energies renovables en el sí del municipi. 

Descripció: 

Un aspecte important per tendir cap a una major sostenibilitat energètica del municipi, és 
la d’implantar en llocs emblemàtics del municipi un enllumenat públic autoalimentat amb 
energia solar, fomentant així l’ús d’energies alternatives i renovables en el sí del propi 
municipi. 

La instal·lació d’aquest tipus d’enllumenat té unes avantatges (És neta i no contaminant), 
La durada d’una instal·lació solar és molt llarga tot i que no és il·limitada i atès que els 
materials estan sotmesos a un envelliment, cal fer el manteniment a la instal·lació. 

La conversió fotovoltaica permet transformar directament l'energia solar en energia 
elèctrica. Els dispositius encarregats de realitzar aquest tipus de transformació 
s'anomenen cèl·lules fotovoltaiques. Una cèl·lula fotvoltaica està constituïda per dues 
capes de silici una de tipus P i l'altre de tipus N, cal dir que aquesta darrera és la capa 
que s'exposa al sol. Quan la llum incideix sobre aquesta capa, s'originen una sèrie de 
fenòmens a escala atòmica que generen una força electromotriu capaç de produir 
corrent elèctric.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 

Estimació econòmica: 

24.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm.. fanals autoalimentats. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.2.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Instal·lar plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques en edificis i 
indrets prèviament seleccionats. 

Prioritat:     M 

Objectiu: 

Realitzar proves d’implantació de sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica i 
fotovoltaica en nous edificis, instal·lacions o edificis simbòlics del municipi, per la 
producció d’aigua calenta sanitària, recolzament de sistemes de calefacció existents i 
producció d’electricitat. 

Descripció: 

Per generalitzar i difondre arreu els sistemes d’aprofitament de l’energia solar tèrmica i 
fotovoltaica, és important que des de l’administració pública local s’endeguin proves 
d’implantació experimental per assolir el grau de coneixement i experiència pràctica 
suficient per afrontar una actuació de major abast. 

Existeixen diversos àmbits d’aplicació i prova d’aquests sistemes de manera 
experimental. Un dels que pot tenir major repercussió i difusió és la integració de plaques 
solars tèrmiques en nous edificis que es projectin construir.  

Un altre àmbit d’aplicació són els elements autònoms que formen part del mobiliari urbà, 
com les faroles, els senyals de trànsit, els parquímetres o les parades d’autobús. Aquí té 
especial rellevància els sistemes fotovoltaics. 

Aquestes proves, a més a més d’esdevenir un imprescindible banc de dades i 
experiències, tindrien una clara repercussió des del punt de vista de difusió d’aquests 
sistemes envers la ciutadania, el teixit social i els sectors econòmics locals. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

ICAEN. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes:  

2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 

Estimació econòmica: 

90.000 € 

Indicador de seguiment: 

M² superfície de captadors solars instal·lats. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.2.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la viabilitat d’incorporar vehicles elèctrics a la flota 
municipal. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Estudiar la viabilitat de la implantació de vehicles elèctrics entre els diferents serveis 
municipals, com a mesura exemplificadora per reduir la contaminació atmosfèrica i 
acústica de la ciutat. 

Descripció: 

Dintre de les diferents estratègies que es poden endegar per a minimitzar les 
repercussions del trànsit sobre la qualitat ambiental de la ciutat, es destaca la 
progressiva generalització dels vehicles elèctrics per part dels usuaris del transport 
privat. 

Un cotxe elèctric, per concepte, no emet substàncies contaminants a l’atmosfera, gràcies 
al seu funcionament sense utilitzar combustibles. A més a més, els nivells de soroll que 
emet el seu motor són gairebé nuls, fet que fins i tot obliga a que aquests vehicles 
incorporin sistemes sonors d’avís als vianants per alertar del seu pas. 

Els vehicles elèctrics encara estan, però, en una fase de desenvolupament, 
experimentació i millora. La reducció de l’espai ocupat per les bateries i l’increment de 
l’autonomia de circulació, són dues de les línies d’investigació que s’estan aprofundint. 

En qualsevol cas, l’administració pública, i conseqüentment la local, ha de desenvolupar 
un important paper de foment i difusió d’aquests vehicles i dels seus avantatges 
ambientals. Així, es proposa que l’Ajuntament de l’Escala estudiï la viabilitat d’incorporar 
vehicles elèctrics en els diferents serveis municipals, com la policia local, la brigada o els 
serveis tècnics, aprofitant les necessitats que puguin existir des del punt de vista 
d’increment de la flota de vehicles o substitució dels actuals. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 

Estimació econòmica: 

36.100 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació de l’estudi de viabilitat. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.2.5 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Impulsar una ordenança municipal que subvenciona la 
instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energies renovables. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectius: 

Fomentar la incorporació d’energies renovables que diversifiquin la procedència 
energètica. 

Descripció: 

Es proposa desenvolupar una ordenança per regular la incorporació de sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables. Aquesta ordenança té que regular els mecanismes 
de subvenció d'instal·lacions d’aprofitament energètic del municipi. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

Estimació econòmica: 

Sense cost. 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’ordenança municipal per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         2.2.6 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar un estudi de viabilitat per a la implantació d’una central 
d’energia eòlica al municipi  

 

Prioritat:     M 

 

Objectius: 

Fomentar la incorporació d’energies renovables que diversifiquin la procedència 
energètica. 

Descripció: 

El municipi de l’Escala es troba inclòs dins del mapa de zones compatibles recollit al Pla 
Territorial Sectorial de la Implantació Ambiental de l’Energia Eòlica a Catalunya. 

La implantació dels parcs eòlics ha aixecat una certa conflictivitat social degut a que 
certs sectors socials consideren inacceptable la implantació d’una instal·lació 
d’aprofitament de l’energia eòlica, sense que representin un impacte sobre el patrimoni 
natural, cultural o paisatgístic del municipi. 

Amb l’estudi proposat es pretén definir les zones del municipi on seria compatible la 
implantació d’una instal·lació d’aprofitament de l’energia eòlica, sense que representi un 
impacte sobre el patrimoni natural, cultural o paisatgístic del municipi 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Realització de l’estudi 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3:                 
REDUIR LA QUANTITAT I MILLORAR LA 

GESTIÓ DE RESIDUS PRODUÏTS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.1.: 
 

Codi:         3.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Encarregar la redacció del Programa de Gestió Integral de 
Residus Municipals de l’Escala, estudiant les alternatives que 
permetin millorar el volum de materials recollits selectivament i 
que redueixin la voluntarietat de la participació en la recollida 
selectiva 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Elaborar el Programa de Gestió Integral de Residus Municipals de l’Escala basat en el 
criteri de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar). 

Descripció: 

Per establir quina fita es vol assolir en la gestió i tractament de les deixalles municipals i 
per garantir una millor coordinació entre Medi Ambient, i l’empresa encarregada de la 
recollida (UTE. L’Escala), és imprescindible que s’encarregui l’elaboració del Programa 
de Gestió Integral de Residus Municipals de L’Escala, el qual hauria de contemplar els 
següents aspectes: 

 Jerarquia de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar 

 Objectius de recollida i recuperació a assolir. 
 Logística necessària (contenidors, camions de recollida, plantes de tractament, 

etc.) 

 Realitzar una anàlisi dels sistemes de recollida alternatius que contempli la 
recollida porta a porta i el balanç comparatiu dels costos d’implantació i resultats. 

 Campanya d’educació ambiental 
 Cronograma d’aplicació del programa 

 Previsió de despeses 
 Fonts de finançament 

 Seguiment de l’execució del programa 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de L’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.1.1., 3.1.3, 3.1.4. 

Estimació econòmica: 

12.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació del programa per part de l’Ajuntament 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         3.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Elaboració d’una ordenança general de regulació dels residus. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Desenvolupament d’una normativa local sectorial. 

Descripció: 

La competència en matèria de medi ambient, per part dels municipis, es troba a la llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local on es determina el servei de 
recollida d’escombraries com a servei obligatori. 

Desenvolupar una ordenança que propicií una gestió dels residus basada en criteris de 
sostenibilitat, i dotar a l’administració dels instruments reguladors i sancionadors 
adequats per poder complir la normativa. Aquesta ordenança ha de regular les 
condicions en les quals l’Ajuntament ha de prestar, i l’usuari ha d’utilitzar, el servei de 
recollida de residus municipals i altres residus la gestió dels quals correspongui a l'ens 
local. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.4. 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’ordenança per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         3.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la viabilitat econòmica d’una planta de transferència. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Implantar una planta de transferència d’escombraries per minimitzar costos en el trasllat 
de les escombraries fins l’abocador. 

Descripció: 

A l’actualitat el sistema de recollida del municipi es fa mitjançant uns itineraris i una 
dotació de vehicles marcats en funció de l’època de l’any, un cop els camions han recollit 
les escombraries, es porten a la seu de l’empresa UTE-L’Escala i és un segon xofer el 
que fa el viatge fins l’abocador de Pedret i Marzà. Aquest abocador de residus urbans 
comarcal està situat a 40 km de l’Escala. 

Per fer un estalvi de costos de transport es proposa la centralització dels residus en una 
estació de transferència que permeti optimitzar-ne el transport. 

Promotors i responsables: 
 Ajuntament de l’Escala. 
 UTE-L’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. 

Estimació econòmica: 

12.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació de l’estudi de viabilitat econòmica d’una planta de transferència. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         3.1.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

L’Ajuntament com exemple de bones pràctiques en la gestió de 
residus i en la compra de materials “més sostenibles”. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Promoure des de l’Ajuntament diferents actuacions exemplificadores en el camp de la 
reducció de la producció de deixalles. 

Descripció: 

Si des de l’Ajuntament es vol demanar un esforç de participació als ciutadans, comerços, 
oficines i d’altres per tal de minimitzar la producció de residus, és evident que el propi 
Ajuntament ha de ser el primer en donar exemple.  

L’exemplificació de l’Ajuntament és clau per la credibilitat de les accions a endegar. Per 
aquest motiu, es proposen un conjunt d’accions: 

 Endegar una campanya de sensibilització dirigida als funcionaris, tècnics i d’altre 
personal, amb l’objectiu de fomentar hàbits per a la minimització de residus. 

 Canvis en la política de compres de totes les dependències municipals (paper 
reciclat, tòners i cartutxos de tinta reutilitzables, aparells d’informàtica, etc.) 

 Establir acords amb les empreses subministradores de productes (materials 
d’oficina, begudes, aliments, etc.) per reduir al màxim la producció d’embalatges. 

 Canviar progressivament les màquines expenedores de begudes actuals per 
aquelles que utilitzin envasos retornables. 

 Retirar els gots de plàstic de les maquines de beguda i cafè. Cada persona ha de 
tenir el seu got personal. 

 Promoure la minimització dels envasos no retornables als bars i serveis de 
restauració de les dependències i equipaments municipals. 

 Reglamentació específica per a tot tipus d’actes i celebracions que promogui o 
subvencioni el propi Ajuntament, per utilitzar envasos i gots reutilitzables. 

 Posar en funcionament una vaixella reutilitzable per a tots els actes i activitats de 
caire públic. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

Estimació econòmica: 

9.100 € 

Indicador de seguiment: 

No hi ha. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.2.: 
 

Codi:         3.2.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Adherir-se al conveni d’Ecoembes i Ecovidrio per a la recollida 
selectiva. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millora de la gestió de la recollida selectiva mitjançant l’aplicació d’un SIG (Sistema 
Integrat de Gestió). 

Descripció: 

Una primera premissa per poder formalitzar el conveni entre Ecoembes i Ecovidrio amb 
l’Ajuntament és l’autorització expressa per part de la Generalitat de Catalunya. 

Un cop l’administració autonòmica ja autoritza els convenis amb la SIG (Sistema Integrat 
de Gestió) dins de Catalunya, l’ajuntament de l’Escala el pot signar i d’aquesta manera 
pot complir de manera eficaç i econòmica amb la legislació. Aquestes empreses sense 
ànim de lucre, tenen com a objectiu: 

 El disseny i gestió d’un sistema encaminat a la recollida selectiva i periòdica de 
residus. 

 Recolzament tècnic per a les administracions. 
 Seguiment del sistema de recollida. 
 Cobreix el sobrecost de la recollida selectiva. 

 
Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Signatura dels convenis amb Ecoembes i Ecovidrio. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         3.2.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Fomentar uns nivells de recollida selectiva més elevats. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Potenciar i consolidar les recollides selectives, amb uns nivells actuals de recuperació 
molt baixos en relació a les previsions del Programa de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya (PROGREMIC). 

Descripció: 

Els nivells de recollida selectiva de paper i cartró de l’Escala, al voltant del 2,81%, es 
poden considerar com a molt baixos i lluny de les previsions que marca el PROGREMIC 
per al 2006 (75%). Malgrat que la dotació actual de contenidors (un contenidor per cada 
816 persones –població estiu-) està per sota en relació a la ratio proposada pel propi 
PROGREMIC (un contenidor per cada 500 persones). 

Els nivells de recollida selectiva de vidre de l’Escala, al voltant del 23,59%, es poden 
considerar com a molt baixos i lluny de les previsions que marca el PROGREMIC per al 
2006 (75%). Malgrat que la dotació actual de contenidors (un contenidor per cada 519 
persones –població estiu-) està per sota en relació a la ratio proposada pel propi 
PROGREMIC (un contenidor per cada 500 persones). 

Els nivells de recollida selectiva de vidre d’envasos, al voltant del 0,28%, es poden 
considerar com a molt baixos i lluny de les previsions que marca el PROGREMIC per al 
2006 (75%). Malgrat que la dotació actual de contenidors (un contenidor per cada 2.857 
persones –població estiu-) està per sota en relació a la ratio proposada pel propi 
PROGREMIC (un contenidor per cada 500 persones). 

Cal apropar el servei al ciutadà, augmentant el nombre de contenidors, agrupant les 
àrees d’aportació de les diferents fraccions, promocionant la recollida selectiva de 
determinats materials als grans productors, campanyes de recollida selectiva als sectors 
productius. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Junta de residus. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6 

Estimació econòmica: 

36.000 € 

Indicador de seguiment: 

Evolució del Núm. d’habitants per contenidor. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         3.2.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar un nou sistema per a donar servei a la recollida de 
mobles i trastos vells. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Minimitzar el nombre de punts negres d’abocaments en el nucli urbà. 

Descripció: 

Tenir una ciutat neta és un dels objectius que indiscutiblement comparteixen tots els 
ciutadans de l’Escala. Per a reduir la sensació de brutícia produïda per l’acumulació de 
mobles i trastos vells fora bo estudiar un sistema de recollida gratuïta de mobles i trastos 
vells s’adapta millor a les característiques del municipi. 

Aquest servei de recollida domiciliària de voluminosos de fusta, ferro o qualsevol altre 
material, com ara aparells domèstics, trastos i altres objectes de gran volum es del tipus 
“porta a porta” permeten retirar-los de la via pública. 

El servei es pot oferta de dues maneres: per calendari de recollida, o per un servei de 
recepció de trucades que permetrà organitzar unes rutes de recollida. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament.  

Indicador de seguiment: 

Aprovació per part del ple del nou sistema de recollida de mobles i andròmines. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         3.2.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Planificar i portar a terme la implantació de la recollida separada 
de matèria orgànica. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Establir un sistema de recollida selectiva específic per a les deixalles d’origen orgànic. 

Descripció: 

Dels diferents materials que formen part de les deixalles domèstiques, la fracció orgànica 
és la que té una major presència en pes, al voltant del 45%. D’acord amb la llei 6/93 
reguladora de residus, els municipis de més de 5.000 habitants estan obligats a fer la 
separació segregada de la matèria orgànica (restes de menjar, peles de fruita i verdura, 
marró de cafè, etc.), la qual ha de rebre un tractament diferenciat i específic en una 
planta de compostatge per la seva transformació en adob apte per a usos agrícoles, 
forestals o de jardineria. 

Es proposa, doncs, que l’Escala comenci a fer la separació selectiva de les deixalles 
d’origen orgànic, en el marc del que ha de ser el Programa de Gestió Integral de Residus 
Municipals. Aquest sistema de recollida específic ha de contemplar, entre d’altres 
aspectes, les necessitats de contenerització per la recollida de la matèria orgànica, les 
necessitats dels veïns de disposar d’un cubell per a realitzar la separació a la pròpia llar, 
la logística per a realitzar el servei de recollida i transport, i la disponibilitat d’una planta 
de compostatge de destí per aportar-hi la matèria orgànica recollida. Paral·lelament, s’ha 
de dissenyar una campanya específica per què la població col·labori i participi de manera 
decidida i massiva en la recollida selectiva de la matèria orgànica. 

Promotors i responsables: 
 Ajuntament de l’Escala. 

 Junta de Residus 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6 

Estimació econòmica: 

100.000 € 

Indicador de seguiment: 

Kg. De matèria orgànica / dia. 

 80



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:        3.2.5 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Dissenyar campanyes d’informació i conscienciació ciutadana i 
als sectors de producció. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Fer conèixer el programa de gestió de residus del propi Ajuntament. 

Descripció: 

La necessitat que les campanyes mantinguin una coherència i homogeneïtat, i que 
puguin tenir el màxim ressò i impacte possible, precisa que s’adopti el compromís, a 
nivell intern del propi Ajuntament, d’establir una nova manera d’actuació en aquest camp, 
que garanteixi la intervenció de les àrees de Participació Ciutadana i Comunicació en 
totes i cadascuna de les campanyes previstes. 

Participació Ciutadana pot aportar el coneixement de la població a la que es vol adreçar 
la campanya, així com els seus contactes amb els diversos sectors socioculturals de la 
ciutat (entitats, associacions de veïns, comerços, etc.) i el coneixement i l’experiència 
dels mecanismes necessaris per fomentar i assolir la màxima participació de la gent. 

D’altra banda, l’àrea de Comunicació pot aportar el contacte directe amb els mitjans de 
comunicació, especialment els d’àmbit local però també els de comarcal i nacional, i la 
possibilitat d’obtenir una major difusió i eficàcia dels missatges establerts per les 
diferents campanyes que es proposin. 

Per això seria bo desenvolupar aquesta campanya a partir del programa de residus que 
du a terme el propi ajuntament. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.1.1 

Estimació econòmica: 

21.100 € 

Indicador de seguiment: 

Núm.. de campanyes específiques / any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         3.2.6 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Dissenyar campanyes d’informació i conscienciació orientades a 
millorar la recollida selectiva a l’escola. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Fomentar la recollida selectiva de residus a les noves generacions. 

Descripció: 

Tota activitat que es vulgui dur a terme en el camp de les recollides d’escombraries, com 
en qualsevol altre, precisa del disseny, planificació i execució de la pertinent campanya 
d’educació i comunicació. 

En aquest cas concret, la campanya s’ha de fonamentar tant en l’elaboració i distribució 
dels materials de difusió (díptics, tríptics, pòsters, guies, etc.) com en l’organització de 
tallers de demostració oberts a tota la població. 

A títol d'orientació, aquests podrien ser els següents:  

 Difondre els avantatges mediambientals  
 Donar a conèixer les línies d’ajut existents. 
 Difondre les mesures que es poden realitzar. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.3.1 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm. de campanyes específiques / any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.3.: 
 

Codi:         3.3.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Establir un marc legal municipal pel control de les runes. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Desenvolupar una ordenança municipal que reguli la gestió de runes dins el terme 
municipal de l’Escala. 

Descripció: 

Amb el desenvolupament del nou Programa de Gestió de Residus de la Construcció a 
Catalunya (PROGROC) pel període 2001-2006, es regulen les infraestructures i activitats 
relatives a la gestió d’enderrocs i altres residus de la construcció en els propers anys. El 
PROGROC inclou un conjunt de novetats necessàries, fruit dels resultats i de 
l’experiència assolida des de l’any 1994, quan es va formular el primer decret regulador 
de la gestió de residus de la construcció a Catalunya. El nou decret inclou importants 
novetats: 

 El sol·licitant de les llicències d’obres ha d’acreditar a l’Ajuntament haver signat 
amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus. 

 Programes de gestió aprovats en relació a la suficiència de les instal·lacions 
d’enderroc i d’altres residus de la construcció. 

 Amb l’entrada en vigor de la llei d’intervenció integral de l’administració ambiental 
l’any 1999, l’ajuntament ha d’atorgar una llicència ambiental, previ informe 
vinculant de l’administració de la Generalitat o el Consell Comarcal. 

Apart l’Ajuntament de l’Escala ha de regular les operacions de gestió dels enderrocs, la 
runa i els altres residus de la construcció, en general que es destinen a l'abandonament, 
en el marc de la legislació vigent en matèria d'ordenació del territori, de protecció del 
medi ambient i de preservació de la naturalesa i el paisatge, establint una regulació 
addicional a les llicències municipals d'obres. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.1.1 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l'ordenança per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         3.3.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Portar un major control sobre la producció de residus de les 
empreses. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Supervisar la correcta gestió dels residus industrials generats en el municipi. 

Descripció: 

L’Escala té un teixit industrial consolidat, tot i no sent l’activitat industrial la principal 
activitat del municipi. La indústria és també un dels principals focus de contaminació 
ambiental, per intentar minimitzar aquest fet s’ha millorar el sistema de supervisió per 
part de l’ens local. 

Aquest major control de les empreses (apartat de residus), es pot dur a terme mitjançant 
les avaluacions o les sol·licituds de llicències ambientals, exigir-los el tractament dels 
residus mitjançant gestors autoritzats, demanant el codi de productor de residus que 
facilita la Junta de Residus, Núm. de declaracions de residus efectuades etc... 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Junta de Residus. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

3.1.1 

Estimació econòmica: 

6.000 € 

Indicador de seguiment: 

% de declaracions de residus industrials efectuades / any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4:           
PROMOURE LA REVISIÓ DE LA 

ORDENACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL 
PER MILLORAR LA QUALITAT DE LES 

ZONES URBANES 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.1.: 
 

Codi:         4.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Endegar la revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Redactar el  nou Pla General de l’Escala. 

Descripció: 

El Pla General d’ordenació urbana vigent a l’Escala data de 1993. Els objectius que es 
recollien al Planejament, bàsicament orientats a l’ordenació de les actuacions realitzades 
fins aleshores en gran part ja s’han assolit. La redacció del PALS i la recent aprovació de 
la nova llei d’urbanisme a Catalunya, que obliga a la revisió del Planejament existent, 
representen una bona oportunitat per pensar el futur creixement del municipi i establir les 
línies bàsiques del seu desenvolupament. 

Per tant es proposa la revisió del Pla General vigent per poder adaptar-se al futur de 
forma més sostenible, i marcar les línies bàsiques del futur del municipi. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 

Estimació econòmica: 

48.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de la revisió del PGOU. 

 87



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         4.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Aprovar el Pla d’usos en sòl no urbanitzable de l’Escala. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Garantir la continuïtat d’espai no edificat entre els espais naturals del municipi. 

Descripció: 

L’Ajuntament de l’Escala amb el propòsit de procedir a una redefinició urbanística tendint 
a crear una xarxa d’espais de connexió ambiental entre els espais naturals del municipi, i 
la seva imbricació amb la ciutat consolidada, treballa amb la redefinició que implica la 
tramitació de dos instruments de planejament, diferenciats, però perfectament 
complementaris.  

En primer lloc, és necessari redactar i aprovar un Pla Especial del Sòl no Urbanitzable, 
que garanteixi el manteniment de la corona no urbana de la població, i eviti l’aparició de 
noves activitats i edificacions que malmetin el caràcter d’aquest sòl, actualment ja força 
restringit en relació a l’extensió del sòl urbà. Aquest és, doncs, l’objectiu del present Pla 
especial. 

Amb aquesta finalitat, es va acordar, per part de la Corporació municipal, la suspensió 
per un any de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, d’acord amb el que estableix l’article 70 de la Llei 2/2002 de 14 de març, 
d’urbanisme, en un àmbit delimitat i que forma part de l’acord d’aprovació.  

En segon lloc, i de manera paral·lela i complementària, convé actuar, de forma puntual, 
en el sòl urbanitzable, introduint alguns condicionaments al seu desenvolupament, per tal 
de permetre d’assolir els objectius de creació del cinturó ambiental que enllaci els dos 
espais PEIN que envolten el terme municipal.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala, 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament  

Indicador de seguiment: 

Aprovació del Pla d’usos en sòl no urbanitzable de l’Escala. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         4.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Incorporar criteris ambientals en el desplegament del sòl urbà i 
urbanitzable sobretot en els terrenys que presenten valors 
naturals i culturals i preveure la connexió biològica entre els 
espais. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Desenvolupament d’un model territorial sostenible. 

Descripció: 

Cal un model d’ordenació territorial integrat i sostenible. El Sistema d’Espais Lliures-
Naturals (les connexions biològiques i paisatgístiques) ha d’estructurar el territori al 
mateix nivell i amb igualtat de condicions que el Sistema Urbà i que el Sistema 
d’Infraestructures i Comunicacions. Es planteja, doncs un model d’ordenació territorial 
sostenible que garanteixi la coexistència i la integració dels tres Sistemes esmentats: 
Natural, Urbà i d’Infraestructures. 

 Protegint connectors naturals (recs i rieres). 

 Manteniment de la xarxa fluvial superficial. 

 Regulant extraccions i activitats en la zona del domini públic hidràulic. 

 Ordenant activitat en les planes agrícoles per garantir la permeabilitat de la flora i 
la fauna. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

4.1.1, 4.1.2 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament 

Indicador de seguiment: 

No hi ha. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         4.1.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Remodelació de les zones verdes del casc antic. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Equilibrar els espais verds i l’espai edificat dins el casc antic del municipi. 

Descripció: 

Tenint en compte les actuals característiques de les diferents zones verdes, del casc 
antic de l’Escala  (en què la majoria d’espais son Places dures), la present acció proposa 
la remodelació d’algunes d’aquestes zones  per aconseguir els objectius següents: 

 Garantir l’equilibri intern del casc urbà entre el que és pròpiament dit l’espai 
edificat i el que son els espais verds. 

 Satisfer les necessitats de lleure i oci de la població, en especial de grups d’edat 
més joves, que disposen en aquests espais d’espai d’esbarjo adients. 

 Afavorir les relacions socials entre els habitants de la població. 

 Contribuir a compensar els efectes  negatius de la contaminació ambiental pròpia 
de tota la ciutat. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

4.1.1, 4.1.6 

Estimació econòmica: 

180.000 € 

Indicador de seguiment: 

M2 remodelats. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         4.1.5 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Endegar la requalificació de la reserva d’espais a Cinclaus per a 
la construcció d’una carretera nova. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Reduir l’impacte en el medi natural del municipi de l’Escala (Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà). 

Descripció: 

Les previsions urbanístiques de l’Escala també inclouen la construcció d’una carretera 
que des d’un enllaç a partir de la GI-623, i d’un camí existent, es condicionaria per 
vorejar Cinclaus i seguir pel camí cap a l’Armentera. Singularment, aquesta carretera 
està prevista que travessi, en part, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

Amb aquesta acció es proposa desafectar la reserva urbanística de l’espai destinat a 
desenvolupar la carretera direcció St. Pere Pescador, evitant així l’impacte ambiental 
ocasionat per les obres i pel futur flux de vehicles. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

4.1.1 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de la nova qualificació urbanística d’aquest espai. 

 

 91



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         4.1.6 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Desenvolupar una ordenança que marqui la tipologia 
constructora en el nucli antic. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Fomentar un desenvolupament urbanístic del casc antic del municipi únic de manera que 
s’homogeneïtzi l’estètica dels edificis. 

Descripció: 

Amb la present acció es pretén regular el futur desenvolupament constructor en el nucli 
antic de l’Escala, les diferents tipologies constructores, condicions de l’edificació, 
ordenació física de les zones en funció d’aquesta tipificació (espai vial i espai edificable). 

El desenvolupament d’aquestes normes fixaran el casc antic d’una forma, conjunta e 
interdependent alhora que facilitarà una normativa que vetlli per l’estètica les 
característiques arquitectòniques i ornamentals dels edificis i les cases del casc antic, de 
forma que es respecti la imatge i la identitat històrica de l’Escala. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

4.1.1 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament  

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’ordenança per part del ple de l’Ajuntament. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5:              
AVANÇAR CAP A LA GESTIÓ 

SOSTENIBLE DELS RECURSOS 
NATURALS DEL MUNICIPI 
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ACCIONS 
 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 5.1.: 
 

Codi:         5.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar el coneixement dels espais d’interès natural i els valors 
de flora i fauna singular al municipi i dels entorns. 

Prioritat:     C 

Objectiu: 

Millorar la informació de les característiques i valors dels espais naturals existents dins el 
municipi. 

Descripció: 

El coneixement per part de la població dels diferents espais lliures del terme municipal de 
l’Escala, tant els espais periurbans com els estrictament urbans (parcs, places i jardins), 
precisa que l’Ajuntament impulsi una exhaustiva campanya d’educació i comunicació 
ambiental al respecte. Una campanya que inclogui també la difusió dels itineraris de 
natura i excursionisme. Es considera que donat que el medi és únic i global, moltes de 
les qüestions tractades estan molt relacionades. Per això l’ensenyament s’ha de fer des 
d'un plantejament global. Per potenciar el coneixement i la informació es proposen:  

 Promoure i potenciar activitats educatives relacionades amb el medi ambient. 

 Fomentar el respecte i l’estima per la natura i per l’entorn humà a l’escola. 

 Fomentar contactes amb associacions de conservació de la natura i l’Ajuntament. 

 Crear un centre de documentació dedicat al foment de la defensa del medi ambient.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

5.1.5, 5.1.6 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm. d’activitats desenvolupades / any. 
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Codi:         5.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Establir mesures per a protegir i recuperar la vegetació litoral 
dels impactes detectats. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Reduir l’impacte de les  activitats humanes en la franja litoral.  

Descripció: 
En el sí d'un context paisatgístic abastament transformat per les activitats turístiques, el 
litoral constitueix un espai en un estat de conservació variable. La façana litoral de 
l’Escala la podem dividir en dos trams: un primer tram va des de Cala Montgó fins Bol 
Roig (tram fortament urbanitzat amb molts impactes causats per l’home fins l’Illa Mateua i 
partir d’aquesta millora l’estat de conservació fins a la platja del Bol Roig). I el segon tram 
des de la Platja del rec fins a la Platja de Riuet (en aquest sector trobem un sistema 
dunar molt desenvolupat amb una bona mostra de la vegetació halòfila). Possibles 
mesures per a la protecció i recuperació de front litoral dels impactes ocasionats, poden 
ser: 

 Regulant la pràctica i l’accés al medi natural amb vehicles de motor. 
 Evitar la massificació i la hiperfreqüentació d’aquells espais litorals a escala local 

quan, per la seva fragilitat o les seves peculiars característiques, així sigui 
necessari.  

 Educant els ciutadans i creant la infraestructura local necessària perquè les 
deixalles no restin escampades en el medi natural. 

 Considerar al  Pla d’Usos dels Serveis de Temporada la limitació d’accés a les 
zones més fràgils. 

 A la zona de St. Martí evitar l’aparcament en la zona de la Pineda. 
 Regular les activitats en el medi marí. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

5.1.3, 5.1.4 

Estimació econòmica: Recursos propis de l’Ajuntament 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm. d’intervencions en la vegetació litoral / any. 
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Codi:         5.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Conservar trams no urbanitzats del litoral dotant-los de figures de 
protecció adients, com un pla especial d’espais naturals. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Minimització dels impactes ambientals dels futurs projectes del front marítim. 

Descripció: 

El front marítim del municipi està altament urbanitzat des de la Platja del Rec fins el 
Port de la Clota, però encara resten els trams septentrional i meridional menys alterats i 
més naturals. La vulnerabilitat d’aquests espais és alta si se succeeixen actuacions del 
tipus dragats per a la regeneració de platges, espigons modificació del curs de recs i 
altres que alteren la dinàmica de l’aportament de sediments o corrents marines. 
Qualsevol acció sobre aquest territori hauria de ser curosament estudiada i valorada. 

Per tant es proposa desenvolupar una protecció especial d’ambdues zones, tot 
fomentant davant el Departament de Medi Ambient la seva inclusió com a zones PEIN. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

5.1.2, 5.1.4. 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de la protecció especial per part de l’Ajuntament. 
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Codi:         5.1.4. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Sotmetre a avaluació d’impacte ambiental els projectes més 
emblemàtics del municipi, tot i que des del punt de vista legal no 
sigui obligatori. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Sotmetre i/o minvar els impactes ambientals a certs projectes de l’Ajuntament. 

Descripció: 
L’avaluació d’impacte ambiental, regulada normativament a nivell de la Unió Europea, 
de l’estat espanyol i de Catalunya, presenta dos valors principals que cal destacar: 
d’una banda, la revisió ordenada i sistemàtica de tots els aspectes d’un projecte que 
tenen repercussió ambiental, i de l’altra, l’exposició al públic de l’estudi d’impacte 
ambiental, el que permet un major nivell de reflexió i participació social i la possibilitat 
d’incorporar nous aspectes que millorin el projecte des del punt de vista de la protecció 
del medi ambient. 

En aquest sentit, es proposa sotmetre a l’avaluació d’impacte ambiental, malgrat que no 
sigui estrictament obligatori des d’un punt de vista legal, aquells projectes del municipi 
que es puguin considerar com a emblemàtics, ja sigui pel seu import econòmic, per 
l’abast territorial de l’actuació o per les repercussions que sobre la sostenibilitat se’n 
puguin derivar. 
D’aquesta manera, es garantirà la seva revisió des d’un punt de vista ambiental i 
s’afavorirà la participació ciutadana i el consens social.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

5.1.2, 5.1.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm. AIA. / any 
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Codi:         5.1.5 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Fomentar la descoberta del medi rural a través del 
condicionament de camins i senyalització d’itineraris, potenciar 
l’ús del camí de ronda. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Apropar i millorar els accessos al medi natural de l’Escala. 

Descripció: 

És important definir i articular una xarxa de camins rurals i forestals al municipi. 
Actualment la millora dels camins rurals  contempla bàsicament l’accessibilitat dels 
bombers en l'extinció d’incendis forestals. Així es planteja l’ampliació i condicionament 
dels trams més difícils de molts camins forestals existents. En aquest sentit es 
considera que, si bé l’accessibilitat dels bombers per a l’extinció d’incendis forestals és 
un tema prioritari, també cal contemplar la conservació dels camins actuals (alguns 
tenen murs de pedra seca d’interès paisatgístic) . 

El criteri amb què s’actua és de fer una mínima intervenció que asseguri la consolidació i 
el manteniment del camí. No es tracta de fer un camí totalment empedrat o cimentat, 
sinó d’aprofitar al màxim les condicions naturals del terreny. Quan hi ha poc pendent 
transversal i longitudinal, l’obra es limita a un esbrollament, a la conducció de les aigües i 
a la senyalització. Els trams amb massa pendent es resolen amb escales de pedra o de 
fusta. Com a referència, es projecta el camí amb una amplada d’1,5 m, és a dir, prou 
ample per permetre còmodament l’encreuament de dues persones caminant en sentits 
oposats. Tanmateix, en els punts de major dificultat orogràfica, l’amplada es redueix a la 
que el terreny doni de si, sense intervencions excessives.  

 Fomentar i difondre les activitats lúdiques, a través de rutes i camins, 
especialment dedicades a grups interessats a entrar en contacte amb la natura. 

 Crear itineraris pedagògics de flora i fauna típica del municipi, explicant les seves 
característiques més importants. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

5.1.1, 5.1.6 

Estimació econòmica: 

30.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm. d’intervencions de manteniment / any. 
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Codi:         5.1.6 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Fomentar les actituds més respectuoses amb el medi natural de 
les activitats recreatives que es desenvolupen en el litoral. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Minimització dels impactes ambientals de les activitats recreatives en el front marítim. 

Descripció: 

A pesar de tots els esforços que s’hi puguin fer, sabem que els problemes al voltant del 
medi ambient no se solucionaran en poc temps ni de manera fàcil. Des de fa temps, han 
anat situant-se cada cop més en el centre de les preocupacions socials i certament, això 
és positiu perquè implica una major pressió ciutadana i perquè comporta una major 
capacitat per desenvolupar actituds individuals i col·lectives més respectuoses amb el 
medi. 
Un primer mecanisme per desenvolupar aquestes actituds respectuoses amb el medi 
ambient dins el municipi, és fomentar-les dins de les activitats recreatives (sobretot 
destinades al turisme: pesca, submarinisme, fondeig embarcacions, motos nàutiques) 

Es proposa  signar convenis amb les entitats promotores de les diferents activitats 
recreatives de forma que s’inclogui el respecte al medi natural en el seu 
desenvolupament. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

5.1.1 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament 

Indicador de seguiment: 

Signatura de convenis amb les activitats recreatives. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6:                
MILLORA EN LA GESTIÓ DE LA 

MOBILITAT SOSTENIBLE 
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ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.1.: 
Codi:         6.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Programar l’execució del Pla d’Accessibilitat municipal a partir 
dels estudis realitzats. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Augmentar l’espai per a vianants del municipi. 

Descripció: 

L’espai urbà és un lloc públic que ha de satisfer les necessitats de tots els ciutadans. No 
obstant això, el cotxe s’ha convertit en l’usuari preferent de la via pública i la planificació 
urbana s’ha centrat en la satisfacció de les seves necessitats d’espai.  

L’Ajuntament de l’Escala està treballant a l’actualitat amb un Pla d’Accessibilitat en la Via 
Pública i a tres platges del municipi (Empúries, Port de l’Escala, Riells), fora bo que les 
accions que es proposen es desenvolupin ràpidament per fomentar el transport a peu i 
reduir la mobilitat interna amb transport privat. 

La present proposta pretén que es concreti un programa d’execució de l’esmentat Pla 
d’Accessibilitat, que doni prioritat a les actuacions a realitzar, que contempli les 
inversions econòmiques que cal realitzar i les fonts de finançament, i que planifiqui una 
intervenció plurianual de millora de l’accessibilitat. Alhora ha de garantir que totes les 
persones, amb independència de les seves condicions físiques, tinguin les mateixes 
possibilitats de desplaçar-se per dins de l’Escala. En especial, aquest Pla va adreçat a 
detectar aquells punts que dificulten la mobilitat per a vianants i a establir els criteris a 
seguir en les noves construccions. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.1.2, 6.1.3 

Estimació econòmica: 

18.000 € / any. 

Indicador de seguiment: 

% d’execució el pla aprovat expressat en euros. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         6.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Regular l’entrada de cotxes al nucli antic. 

Prioritat:     M 

Objectiu: 

Remodelació de les prioritats de mobilitat en el nucli antic del municipi, per aconseguir 
una pacificació del trànsit i per tant una mobilitat més sostenible.  

Descripció: 

Tenint en compte les característiques urbanístiques del nucli antic del municipi, els 
desplaçaments a peu es veuen dificultats per l’amplada de les voreres, estretes o 
inexistents en alguns punts, el que obliga a utilitzar la calçada per circular, es proposa 
una remodelació de l’espai públic, que significa un canvi de prioritats, potenciant el 
vianant i discriminant el transport mecànic. Aquest replantejament, que suposa dotar de 
més espai al vianant i aconseguir una pacificació del trànsit, alhora pot desenvolupar la 
futura activitat comercial de la zona. Un altre aspecte que es millorarà amb el tancament 
del nucli antic és la reducció d’accidents durant el període estival entre vehicles i entre 
vehicles i vianants. 

El tancament al trànsit rodat del municipi es proposa que quedi limitat pel carrer Pintor 
Massanet (aprofitant per realitzar un canvi de sentit del carrer), c/ del Port, Pg Jesús 
Maria Isern, C/ Port d’en Perris, Pg. Lluís Albert i l’av. Ave Maria (fins al carrer Pintor 
Massanet). El carrer d’accés principal des de la Ronda del Pedró fins aquesta zona 
perimetral serà el c/ de Gràcia i el de sortida c/ Calvari. 

La proposta de tancament del nucli antic del municipi es proposa de fer mitjançant una 
limitació horària. Alhora per poder implantar aquesta acció es proposa crear des de 
l’administració local els instruments necessaris per la seva implementació i aconseguir la 
implicació de la majoria social. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.1.1, 6.1.3 

Estimació econòmica: 

Import recollit a la pròpia 6.1.1. 

Indicador de seguiment: 

M2 de carrers per a vianants realitzats. 
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Codi:         6.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la viabilitat de fer aparcaments perimetrals a la zona 
d’exclusió de trànsit del municipi. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Incrementar el número de places existents d’aparcament. 

Descripció: 

Tenint en compte l’acció 6.1.2, on es proposa el tancament al trànsit rodat del nucli antic 
del municipi de l’Escala, cal planificar uns aparcaments perimetrals que permetin 
l'aproximació fins a la zona restringida. 

Aquesta planificació de llocs d’aparcament és totalment necessària degut als problemes 
que té la ciutat durant el període estival, on la demanda d’aparcament no troba lloc per 
deixar el cotxe i es formen importants retencions. Aquestes retencions existents a 
l’actualitat es podrien veure incrementades amb el tancament del nucli antic en el cas 
que no es porti a terme aquesta segona acció en paral·lel. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.1.1, 6.1.2 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Realització de l’estudi de viabilitat. 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.2.: 
Codi:         6.2.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la viabilitat d’una línia interna de transport públic, per 
comunicar diversos punts del municipi. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millorar la mobilitat interna i la connectivitat amb els diferents equipaments del municipi. 

Descripció: 

Per desenvolupar una mobilitat més sostenible, cal disposar d’un servei de transport 
públic respectuós amb el medi ambient i que serveixi per connectar diversos punts del 
municipi. D’aquesta manera s’intenta aproximar els diferents barris i millorar la connexió 
amb les diferents línies interurbanes que connecten l’Escala amb altres municipis. 

Un altre aspecte ha tenir en compte és que l’horari del servei s’adapti a les necessitats 
de desplaçament dels Escalencs i faciliti l’arribada els centres neuràlgics del municipi. 

Alhora el servei ha d’estar dotat de l'última tecnologia per garantir l’ús per persones amb 
mobilitat reduïda (portes amb plataforma, rampa i espais per l’ancoratge de les cadires 
de rodes). 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sarfa. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.2.2 

Estimació econòmica: 

6.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació dels resultats de l’estudi. 
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Codi:         6.2.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Crear un circuit per a bicicletes com a transport alternatiu. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Dotar el municipi d’un circuit per desenvolupar la bicicleta com a transport alternatiu 
que connecti les diferents àrees comercials, esportives, educatives i platges. 

Descripció: 

La bicicleta és un dels mitjans de transport més nets i ecològics. A l’Escala, com en la 
majoria de les ciutats catalanes, l’ús de la bicicleta és testimonial. 

En el municipi a l’actualitat existeix un tram de carril bici en el vial que comunica 
l’Escala amb Empúries. Aquest carril està destinat a un ús lúdic de la bicicleta, no com 
mitjà de transport per a la gent del municipi, ja que no té connexions que ho facilitin. 
Per altra banda l’Ajuntament ja té planificada la construcció d’una primera fase de carril 
bici que uniria la carretera d’Empúries fins l’antic cementiri. Un cop s’executi aquesta 
primera fase se’n volen desenvolupar dues més. 

En tractar-se d’un municipi amb una orografia relativament suau, sense pendents 
excessivament pronunciades, caldria fomentar l’ús de la bicicleta com a mesura per 
descongestionar el trànsit intern i reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i sònica 
originats pel flux de vehicles motoritzats. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.2.1, 6.2.3, 6.2.4 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Km de carril bici en servei. 
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Codi:         6.2.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Dotar de zones d’aparcament de bicicletes en diversos espais 
(àrees comercials, esportives, educatives i platges) per fomentar 
l’ús de la bicicleta com a transport. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Fomentar de manera progressiva l’ús de la bicicleta com a transport. 

Descripció: 

Alhora que es potencia l’ús de la bicicleta com a transport alternatiu per poder 
descongestionar el trànsit intern, s’ha de dotar a aquest ús d’una sèrie de serveis 
complementaris que permetin satisfer les necessitats dels usuaris. 

Un dels serveis més important en el moment de la planificació són les zones 
d’aparcament per a les bicicletes. Aquestes zones s’han de distribuir a prop dels 
equipaments del municipi i zones de lleure (escola, pavelló municipal, centre d’atenció 
primària,...). 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.2.2, 6.2.4 

Estimació econòmica: 

3.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm.  de places d’aparcament en el municipi. 
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Codi:         6.2.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Facilitar informació dels trajectes per a vianants interns i temps 
estimat a qualsevol veí que ho demani (web de l’Ajuntament,...) 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Facilitar els desplaçaments a peu dins la mobilitat interna del municipi. 

Descripció: 

Un dels serveis més efectius per fomentar els desplaçaments a peu en el municipi, és el 
de la informació a la població. El que es pretén amb aquesta acció és desenvolupar un 
sistema (mitjançant la pàgina web del municipi) que ens permeti a qualsevol persona –
resident o visitant-  informar-se respecte temps i rutes alternatives de desplaçament 
intern en el municipi.  

Alhora podria ésser la porta on es pogués donar cabuda a les diferents propostes 
culturals, turístiques i de restauració existents en el municipi. Aquest punt d’informació 
serviria per donar una imatge globalitzadora del ventall d’ofertes i serveis que disposa el 
municipi. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.2.2, 6.2.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm. de consultes realitzades a la pàgina web de l’Ajuntament. 
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ACCIONS 
 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.3.: 
Codi:         6.3.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la creació d’un servei de transport públic d’àmbit 
comarcal per a les persones amb mobilitat reduïda del tipus 
“porta a porta”. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Facilitar un transport públic comarcal per millorar la mobilitat dels discapacitats. 

Descripció: 

Implantar un transport públic d’àmbit comarcal que vagi dirigit a tota persona amb 
problemes de mobilitat, sense importar l’edat o el col·lectiu que pertanyi  sempre que 
tinguin una mobilitat reduïda. Normalment les persones amb mobilitat reduïda pertanyen 
a grup de persones grans i/o discapacitats. 

La implantació d’aquesta acció consistiria en el trasllat mitjançant un vehicle adaptat de 
persones que no poden accedir per via normalitzada a diferents llocs i activitats. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sarfa. 

Consell comarcal de l’Alt Empordà. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Nº de serveis realitzats/ any. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         6.3.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar una campanya pública per a potenciar l’ús del servei 
actual. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Increment de la utilització del transport públic. 

Descripció: 

El transport públic ha de ser un dels pilars bàsics de la mobilitat sostenible. Però, cal 
endegar accions que incrementin el seu atractiu i la seva competitivitat, per tal 
d’esdevenir una alternativa consistent al transport  

Segons dades de la diagnosi ambiental, només una petita part dels desplaçaments al 
municipi, es fan en transport públic. 

Amb aquesta acció és pretén és consolidar el sistema de transport públic en la seva 
totalitat i per tot el municipi, fomentant, el seu ús per part dels ciutadans de l’Escala. 

Promotors i responsables: 
 Ajuntament de l’Escala. 

 Sarfa. 
 Consell comarcal de l’Alt Empordà. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 

Estimació econòmica: 

4.510 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació de la campanya. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         6.3.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Crear un punt de contacte de persones disposades a compartir 
cotxe per a desplaçaments amb el mateix destí (web de 
l’Ajuntament). 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Disminuir la mobilitat obligada, mitjançant el transport privat, en el municipi. 

Descripció: 

L’Escala és una ciutat amb un creixement urbanístic dispers. Aquesta separació entre les 
diferents zones de municipi, juntament amb la manca d’un servei de transport públic 
adient provoca l’existència d’una alta mobilitat en el municipi amb vehicle privat. 

Actualment, es constata que bona part d’aquesta mobilitat se satisfà a través del 
transport amb vehicle privat, en detriment d’altres formes de transport. Per equilibrar i 
fomentar la connexió obligada intermunicipal i intramunicipal es proposa aquesta acció, 
endegada mitjançant la web del municipi. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes:  

6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 

Estimació econòmica:   

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. de contactes mitjançant la pàgina web. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         6.3.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Convenir amb les administracions supramunicipals les 
prestacions del transport públic per a comarca i la vila de 
l’Escala. 

Prioritat:     C 

Objectiu: 

Potenciar el desplaçament interurbà amb transport públic. 

Descripció: 

Pel que fa als desplaçaments fora del municipi hi ha tres línies interurbanes de transport 
públic. Els desplaçaments es fan de forma majoritària en vehicle privat, un 69,89% dels 
desplaçaments. Si considerem per separat els desplaçaments per motius d’estudi i 
treball  trobem que els estudiants es traslladen bàsicament en transport col·lectiu en un 
66,23% dels desplaçaments, en tant que per motius de treball es fa en un 94,99% en 
vehicle privat. 

El servei del transport públic que actualment connecta l’Escala amb localitats de 
referència, gestionat per la Generalitat de Catalunya, és molt escàs i insuficient per a les 
necessitats de la població. Cal tenir en compte que la manca d’un transport públic adient 
agreuja, encara més, les dificultats que tenen bastants persones que no disposen d’un 
vehicle particular per cercar una feina fora de l’Escala, o bé per a assistir a cursos de 
formació que a la vila no es fan o bé per arribar fins a centres d’assistència sanitària com 
els de Figueres.  

Per aquest motiu, es planteja que l’Ajuntament de l’Escala promogui un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona i la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de potenciar el servei del transport públic actual 
i millorar-ne les seves prestacions arreu de la comarca i per tant també a l’Escala. 

Promotors i responsables: 
 Ajuntament de l’Escala. 
 Consell Comarcal de l’alt Empordà. 

 Diputació de Girona. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Freqüència de pas dels vehicles. 
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ACCIONS 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7:              
MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I LA 

SEGURETAT DE LA POBLACIÓ 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.1.: 
Codi:         7.1.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Establir un conveni amb la Direcció General de Qualitat 
Ambiental per a la instal·lació periòdica d’una estació mòbil de 
mesura de la qualitat atmosfèrica en el municipi. Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a l’Escala, la seva evolució en el temps i la seva 
variació en funció de les condicions meteorològiques. 

Descripció: 

S'entén per emissió a l'atmosfera l'abocament de substàncies a l'aire per un focus fix o 
mòbil. Els contaminants que es troben a l'aire provenen dels focus d'emissió de 
contaminants atmosfèrics. Aquests focus poden ser naturals (volcans, incendis, 
tempestes de sorra...) o antropogènics (originats per l'activitat de l'home).  
Alguns d'aquests contaminants estan directament o indirectament relacionats amb 
efectes nocius sobre el medi ambient, com la disminució de la concentració de l'ozó 
estratosfèric (forat d'ozó), la formació de l'anomenada "boira fotoquímica" o la pluja 
àcida, per citar-ne alguns. Els focus més importants d'emissió a l'atmosfera a l’Escala és 
el trànsit.  
Conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori, la seva evolució 
en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques és un dels 
objectius de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, es pot informar els 
ciutadans i adoptar les mesures preventives i de sanejament més adients per a la 
protecció i la millora de la qualitat de l'aire. 
Les unitats mòbils permeten:  

 Realitzar campanyes de mesures d’immissió (nivells de qualitat de l’aire) en llocs 
on no hi ha vigilància coberta per la XVPCA. (L’Escala) 

 Realitzar estudis d’avaluació de l’impacte de determinades emissions 
atmosfèriques.  

 Poder quantificar el grau de contaminació atmosfèrica en un indret i un temps 
determinat en cas d’accident.  

 Estudiar la ubicació més adequada a l’hora d’instal·lar una estació fixa de 
mesures d’immissió.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Departament de Medi Ambient. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Signatura del conveni amb la Generalitat de Catalunya. 
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ACCIONS 
 

Codi:        7.1.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Exigir a les empreses de nova implantació al municipi les 
mesures correctores necessàries per evitar la contaminació 
atmosfèrica. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Evitar la contaminació atmosfèrica produïda per part de la futura implantació industrial 
del municipi. 

Descripció: 

La transició de l'era industrial a la postindustrial es caracteritza per un objectiu clar, 
l'evolució envers el desenvolupament sostenible, la qual cosa requereix que els 
processos tecnològics no es duguin a terme amb la mateixa dissipació d'energia i 
recursos que ha estat tradicional en l'àmbit industrial.  

La minimització de l'impacte ambiental mitjançant mesures correctores de final de 
procés. Les següents: 

 Tecnologies netes. Aquells aspectes de la producció industrial que puguin 
comportar millores tant al medi ambient com a la pròpia indústria: optimització de 
processos industrials, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, estalviar 
aigua, minimitzar els residus i la seva càrrega contaminant, i l'ús sostenible dels 
materials.  

 Prevenció del risc ambiental. La prevenció del risc accidental a la indústria, en la 
modelització dels accidents, en l'avaluació dels seus possibles efectes. També 
s'investiga la minimització de l'impacte de les activitats relacionades amb 
l'extracció de les matèries primeres per a l'àmbit industrial.  

 Anàlisi del cicle de vida. S'estudia la concepció de sistemes i models de gestió 
ambiental, que permetin realitzar cicles productius i de consum.  

 Contaminació atmosfèrica. La dispersió atmosfèrica i el transport de 
contaminants, virus i fums d'incendis. També es treballa en el control i la 
modelització de la generació de gasos produïts en els processos industrials, i en 
la seva dispersió en l'atmosfera. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Mesures correctores aplicades a la indústria. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         7.1.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Publicació periòdica dels nivells de contaminació atmosfèrica en 
el butlletí d’informació municipal.  

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Facilitant la informació als ciutadans respecte els episodis de pol·lució per després poder 
adaptar amb el màxim consens les mesures adients de correcció. 

Descripció: 

Conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori, la seva evolució 
en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques és un dels 
objectius de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, es pot informar als 
ciutadans i adoptar les mesures preventives i de sanejament més adients per a la 
protecció i la millora de la qualitat de l'aire. 

El fet de donar a conèixer els valors mesurats a l’Escala comparant-los amb els valors 
límits de referència regulada a la normativa vigent.  

Per tal de sensibilitzar a la població, l’Ajuntament de l’Escala ha d’informar, un cop a la 
setmana, de la qualitat atmosfèrica del municipi. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Publicació setmanal dels resultats. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         7.1.4. 
 

Denominació de l’acció o projecte: 

Establir un control periòdic del nivell d’emissions atmosfèriques 
dels vehicles motoritzats, amb la corresponent dotació normativa, 
econòmica, de mitjans tècnics i de recursos humans. Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Reducció de la contaminació atmosfèrica produïda pel trànsit rodat en el municipi. 

Descripció: 

Avui, la principal font emissora d'aquests contaminants són els vehicles, atès que les 
emissions industrials tendeixen a disminuir per la implantació de noves tecnologies 
menys contaminants i pel desplaçament progressiu de les indústries fora dels nuclis 
urbans. Es pot constatar que les vies de circulació molt densament transitades són 
susceptibles de patir nivells de contaminació atmosfèrica elevats, especialment a l'hivern, 
quan les inversions tèrmiques no permeten la dispersió dels contaminants.  

La quantitat de gasos emesos pels vehicles depèn de diferents factors com ara:  

 El tipus de vehicle, atès que aspectes com ara la potència o el tipus de benzina 
que utilitzi determinarà el volum i tipus de contaminants emesos i el soroll que 
faci.  

 El tipus de via a que afecta, per exemple, el consum de combustible i la velocitat 
de circulació.  

 Les característiques pròpies de la conducció, accelerades, frenades... que afecten 
el consum de combustible.  

Perquè el vehicle obtingui l'homologació el fabricant l'ha de sotmetre a una sèrie de 
proves entre les quals hi ha el control de les emissions de gasos pel tub d'escapament 
sota diverses condicions de funcionament, així com el control de l'emissió sonora 
mitjançant la prova del vehicle en moviment.  

Tots els vehicles automòbils, segons les directrius actuals de la Unió Europea, s'han de 
sotmetre a inspecció tècnica (ITV), entre altres controls, per conèixer-ne l'emissió de 
contaminants a l'atmosfera. La primera inspecció periòdica, pel que fa als turismes, es fa 
als 4 anys de la seva matriculació i pel que fa a les motocicletes, als 5 anys (RD 
2042/1994 de 14 d'octubre).  

L’ajuntament de l’Escala, per tal d’avaluar la incidència de les emissions originades pels 
vehicles automòbils, hauria de programar un mesurament anual de les emissions dels 
vehicles del municipi. 

Promotors i responsables: 
Ajuntament de l’Escala. 
Departament de Medi ambient. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 

Estimació econòmica: 
18.000 € 
Indicador de seguiment: 

% vehicles inspeccionats que superen la normativa vigent. 
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ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.2.: 
 

Codi:         7.2.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Establiment de controls acústics periòdics a les motos per tota la 
zona urbana, per comprovar que compleixin l'ordenança 
municipal. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Reducció de la contaminació acústica per part de les motocicletes del municipi. 

Descripció: 

La molèstia que causa el soroll és fruit del nivell de pressió sonora i també de la durada; 
però el més fonamental són els nivells alts de pressió que es destaquen del soroll de 
fons. El canvi d’activitat entre el dia i la nit, per exemple, fa canviar de nivell de fons de 
tal manera que un so que de dia queda emmascarat, de nit pot esdevenir molest. 

El temps d’exposició a un soroll és un factor més del grau de molèstia que causa. Un so 
poc intens però constant pot arribar a ser molt molest. 

Dins de la seva tasca de vigilància, l’ajuntament per lluitar contra la contaminació 
acústica produïda, sobretot per motocicletes de petita cilindrada, ha d’establir controls 
periòdics.  
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 

Estimació econòmica: 

15.100 € 

Indicador de seguiment: 

% de controls acústics que compleixen l’ordenança. 
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Codi:         7.2.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure un conveni amb el gremi de tallers de motocicletes, 
perquè informin als usuaris, respecte als tubs d’escapament 
homologats. 

Prioritat:     C 

Objectiu: 

Reducció de la contaminació acústica produïda pel trànsit rodat del municipi. 

Descripció: 

Els sorolls causats pels vehicles automobilístics, motocicletes i ciclomotors és una 
problemàtica que perjudica d'una manera notable la contaminació ambiental i als 
ciutadans en general, que han de patir els perjudicis negatius que provoquen aquests 
sorolls si tenim en compte, a més, que el trànsit de vehicles és un factor rellevant del 
soroll ambiental total. 

Que si bé en la fase d'homologació es fa un control acurat del soroll emès pels vehicles, 
a la pràctica, els valors acústics detectats superen els d'homologació, la qual cosa dóna 
a entendre que les peces de recanvi utilitzades pel que fa als silenciadors o tubs 
d'escapament, no estan homologats, o bé sovint s'han produït manipulacions per part 
dels propietaris dels vehicles, o bé estan deteriorades. 

Per intentar evitar la reposició de material amb unes condicions per sota de la normativa 
fora bo signa un conveni amb els tallers del municipi que garanteixi l’adequació a la 
normativa. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

% de vehicles que compleixen la normativa, respecte als controls realitzats. 
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Codi:         7.2.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Fer campanyes de sensibilització per disminuir la contaminació 
acústica. 

Prioritat:     C 

Objectiu: 
Fer campanyes de sensibilització adreçades als diferents sectors socials que tinguin com 
a tema central el soroll i tots els factors que són font de contaminació acústica.  
Descripció: 

L’estil de vida actual fa que l’exposició de la població al soroll creixi a un ritme 
considerable i que la contaminació acústica s’hagi convertit en un problema important. 
Molts dels nostres hàbits més quotidians generen soroll i els ciutadans ens trobem 
immersos en un medi agressiu des del punt de vista acústic. Ens anem acostumant a 
patir contínuament el soroll amb un grau de tolerància cada vegada més elevat i ens 
oblidem, però, que el soroll no és neutre envers la nostra salut i que és l’origen de 
nombroses afeccions físiques i psíquiques.  

La població ha de tenir un paper important en la reducció del soroll modificant els seus 
hàbits i les seves actituds personals atès que és un factor clau per a la millora de la 
qualitat de vida. Difondre el principi que qualsevol individu té dret de gaudir de la calma 
en el seu territori i l’obligació de respectar-lo per a la resta dels ciutadans.  
Dissenyar campanyes de sensibilització específiques per a cada sector de la població:  

 Escolars: explicar la importància de la lluita contra el soroll com a component 
essencial de la qualitat de vida.  

 Joventut: treballar la prevenció dels perills per a la salut d’una excessiva 
exposició al soroll en activitats d’esbarjo i educar per al respecte a la convivència 
pacífica i silenciosa amb la resta de ciutadans.  

 Ciutadans: fomentar la conscienciació de les principals fonts de soroll que hi ha 
en una ciutat i la responsabilitat que cada individu té en la seva producció i 
explicar les mesures urbanístiques, tècniques i educatives que l’autoritat 
municipal té previst endegar.  

 Tècnics: realitzar cursos de formació per a professionals implicats en activitats 
que puguin generar soroll de forma directa o indirecta perquè tinguin en compte el 
soroll en l’origen de qualsevol actuació.  

 Directius i tècnics de l’Administració: com a responsables del territori, han 
d’integrar en les seves actuacions i decisions el factor ambiental del soroll en la 
seva planificació i gestió.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes:  

7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5 

Estimació econòmica: 

12.000 € 

Indicador de seguiment: 

Nº campanyes especifiques realitzades / any. 

 123



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         7.2.4. Denominació de l’acció o projecte: 

Implantar mesures tendents a disminuir la velocitat dels cotxes 
dels carrers amb més intensitat. 

Prioritat:     C 

Objectiu: 

Reducció de la contaminació acústica produïda pel trànsit del municipi. 

Descripció: 

De manera puntual cal destacar el soroll atribuïble a alguns vehicles, principalment 
motocicletes, que poden comportar problemes puntuals. La Policia Local realitza controls 
de soroll periòdics als vehicles.  

Per reduir els problemes de soroll atribuïbles al trànsit caldria implantar diferents 
mesures correctores i de control. En aquest sentit es planteja incorporar mesures per 
pacificar el trànsit rodat i reduir la velocitat dels desplaçaments (accions 3.1.4, 3.2.1, 
3.2.2, etc.). Per altra banda cal implantar el control de soroll dels vehicles que ha de dur 
a terme la Policia Local.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

Estimació econòmica: 

21.100 € 

Indicador de seguiment: 

% de controls acústics que compleixen l’ordenança. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.3.: 
Codi:         7.3.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Elaborar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Planificació de les eines contra incendis i de l’actuació a dur a terme en cas d’incendi 
forestal. 

Descripció: 

El terme municipal de l’Escala està integrat, segons el Decret 64/1995, en una zona d’alt 
risc d’incendi forestal i, per aquest motiu, ha de disposar del pertinent pla de prevenció 
d’incendis forestals. Actualment, però, l’Escala no disposa d’aquest instrument clau per 
a reduir les possibles causes dels incendis, limitar-ne els seus efectes en cas que 
finalment ocorrin i facilitar-ne la posterior extinció. 

En aquest sentit, i en compliment del que disposa la normativa vigent, cal que 
s’encarregui de manera immediata la realització d’un pla de prevenció d’incendis 
forestals, a partir del qual es pugui disposar d’un diagnòstic més precís de les zones de 
risc dins del terme de l’Escala, i que programi a l’ensems les actuacions de prevenció 
que cal fer (establiment de les zones de protecció, establiment de les zones de 
seguretat, obertura de noves pistes forestals, instal·lació d’hidrants d’aigua, 
senyalització preventiva, etc.). 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació per part del ple de l’Ajuntament del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         7.3.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
l’Escala i la Diputació de Girona per al finançament i seguiment 
del pla de prevenció d’incendis forestals. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Desenvolupament del pla de prevenció d’incendis forestals durant la vigència de 
l’esmentat pla. 

Descripció: 

La vigència habitual d’un pla de prevenció d’incendis forestals acostuma a ser de 4 
anys, període en el qual s’han d’executar les mesures que aquest instrument contempli. 
En aquest sentit, seria interessant establir, com a mesura de suport cap al consistori 
local, un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Escala i la Diputació de Girona 
per al finançament parcial o total de la realització de les mesures pertinents, i el 
seguiment de la seva execució efectiva. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Diputació de Girona. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Signatura del conveni entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         7.3.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar, conjuntament entre les urbanitzacions, els càmpings i 
l’Ajuntament, els plans d’autoprotecció de les zones residencials i 
turístiques properes als espais forestals. 

Prioritat:     C 

Objectiu: 

Millora de la prevenció d’incendis per a les diferents zones a protegir que marca la 
normativa vigent, desenvolupant els seus plans i englobant-los dins del pla municipal 
d’actuació. 

Descripció: 

La normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals a Catalunya, que és el 
Decret 64/1995, obliga a aquelles urbanitzacions aïllades i situades a menys de 500 
metres de terrenys forestals a elaborar un pla d’autoprotecció (PAU) que s’haurà 
d’incorporar al pla municipal d’actuació. Aquest PAU, que contempla mesures per a 
prevenir i per a actuar en cas d’ocurrència d’un incendi forestal, s’ha d’elaborar 
conjuntament entre la pròpia urbanització i l’Ajuntament del municipi. Atesa la seva 
proximitat a zones forestals, es proposa la realització dels pertinents PAU a les 
urbanitzacions de Montgó, que està ubicada dins d’una zona de pinedes, del Puig Sec i 
del Riells de Dalt.  

Cal tenir present, però, que el caràcter turístic de l’Escala i per tant de les seves zones 
d’urbanització, pot dificultar en gran mesura la realització i execució d’aquests PAU, atès 
que la gran majoria de les residències d’aquestes urbanitzacions estan ocupades per 
gent de fora de l’Escala, i que, a més, hi ha un percentatge indeterminat que són 
habitatges de lloguer. Cal preveure estratègies diferents a les que s’executen en 
municipis que no són turístics, com ara la realització de les reunions preceptives entre 
l’Ajuntament i els propietaris o veïns de la zona durant l’estiu, o la tramesa de la 
informació sobre les mesures de prevenció d’incendis forestals i del protocol d’actuació 
en cas de foc a través de les agències i/o immobiliàries que lloguen els apartaments.  

D’altra banda, tot i que el Decret 64/1955 no fa referència a l’obligació de realitzar els 
PAU per part dels càmpings, atesa la seva situació de risc i la gran afluència de 
persones que reben, és necessari també realitzar els pertinents PAU en instal·lacions 
com el càmping Neus, el càmping Cala Montgó o el càmping Riells. La informació sobre 
les mesures de prevenció i sobre el protocol d’actuació en cas d’incendi, s’haurà de 
trametre a tots els clients de la instal·lació. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Càmpings i urbanitzacions. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. Plans d’autoproducció / Anys. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         7.3.4. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Executar les mesures de prevenció d’incendis forestals a les 
urbanitzacions i les instal·lacions de càmping previstes per la 
normativa vigent. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Optimització dels recursos de prevenció d’incendis en les zones del municipi que ho 
exigeix l’actual normativa. 

Descripció: 

A banda de la realització dels pertinents Plans d’Autoprotecció, i sens perjudici de les 
mesures complementàries que es puguin preveure en el pertinent Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals, el Decret 64/1995 obliga a la realització d’altres mesures de 
prevenció d’incendis forestals en el cas d’urbanitzacions que estiguin situades a menys 
de 500 metres de zones forestals.  
Segons la normativa de referència, les mesures que cal preveure i executar són 
l’establiment d’una zona de protecció de 25 metres d’amplada a comptar des del 
perímetre exterior de la zona urbanitzada, el manteniment dels vials, les zones d’accés i 
les cunetes sense vegetació seca, el manteniment d’aquelles parcel·les no edificades 
encara que han de restar lliures de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbòria 
aclarida, i la disponibilitat d’una xarxa d’hidrants d’incendi de 100 mm de diàmetre. 

Per a les zones d’acampada o instal·lacions de càmping situades en zones forestals o a 
les seves proximitats, com és el cas del càmping Neus, càmping Cala Montgó o 
càmping Riells, les mesures a realitzar serien pràcticament les mateixes, a excepció del 
manteniment de les parcel·les no edificades que en aquest cas no caldrien. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm. d’actuacions específiques/any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         7.3.5. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Reforçar les mesures preventives i de vigilància per incendis 
forestals durant l’època de major risc, especialment a Montgó, 
Puig Sec i Riells de Dalt. 

 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millora de la gestió i vigilància contra incendis forestals del municipi. 

Descripció: 

Les zones de Montgó, Puig Sec i Riells de Dalt són espais d’alt risc d’incendi forestal, 
tant per la seva extrema proximitat a les zones forestals com per les característiques 
d’aquestes cobertes vegetals, principalment dominades per formacions propenses a 
cremar-se i que propaguen molt ràpidament el foc, com són les pinedes i les brolles 
arbustives. A més, no cal oblidar que durant l’època de l’any de major risc d’incendi 
forestal, que és l’estiu, és quan aquestes urbanitzacions presenten un major nivell 
d’ocupació, de manera que és necessari extremar la precaució en aquestes zones i 
incrementar l’actuació preventiva i de vigilància que actualment ja es realitza. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.6, 7.3.7 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

No hi ha. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         7.3.6. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar una campanya anual de sensibilització sobre el risc 
d’incendi forestal adreçada al conjunt de la població estable i 
temporal. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millora de la informació ciutadana sobre la protecció contra incendis forestals duta a 
terme en el municipi. 

Descripció: 

Arreu, la majoria dels incendis forestals són causats o bé de manera intencionada o bé 
per negligències de les persones. En aquest sentit, i com a una estratègia més de la 
política de prevenció d’incendis forestals, és necessari realitzar anualment una 
campanya per a sensibilitzar a les persones que resideixin a l’Escala, ja sigui de manera 
estable o temporal, sobre el risc d’incendi que existeix a la vila i sobre els perills que 
determinades males pràctiques personals poden comportar. Així mateix, aquestes 
campanyes han de servir també per a fomentar la col·laboració de la població en la 
detecció de possibles incendis i garantir una ràpida extinció.  

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.7 

Estimació econòmica: 

6.000 € 

Indicador de seguiment: 

Número de campanyes específiques / any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         7.3.7. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
l’Escala i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a la prevenció 
d’incendis forestals. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Optimització i millora dels recursos contra incendis dels dos municipis. 

Descripció: 

A banda del risc d’incendi que hi ha dins del propi terme de l’Escala i que es concentra 
principalment a les zones forestals de Montgó, el Salpaitx o les Terroges i les seves 
àrees d’influència, s’ha de tenir present també que l’Escala es pot veure afectada per 
l’ocurrència d’un incendi forestal al terme veí de Torroella de Montgrí i el seu 
desplaçament posterior cap al municipi de l’Escala. De fet, aquesta va ser la situació 
viscuda durant l’estiu de l’any 2001, on un incendi que va començar al marge dret de la 
pista forestal que va de Montgó a l’Estartit, dins del terme de Torroella, va acabar 
afectant al municipi de l’Escala i en concret a una part de la urbanització dels Riells de 
Dalt. 

En aquest sentit, és important reforçar la col·laboració entre els dos municipis, ja sigui 
des del punt de vista de la prevenció dels incendis forestals, de l’alerta sobre 
l’ocurrència d’un foc o de l’actuació per tal de poder-lo extingir.  

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Signatura del conveni de col·laboració entre ambdós Ajuntaments. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         7.3.8. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure la creació d’una agrupació de defensa forestal com a 
instrument participatiu de realització del Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Optimització i millora dels recursos contra els incendis forestals 

Descripció: 

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són associacions formades per propietaris 
forestals i l’ajuntament del municipi del seu àmbit territorial que tenen com a finalitat la 
prevenció i lluita contra els incendis forestals. 

Les ADF es varen regular a partir de l’any 1986, com a conseqüència del programa “Foc 
Verd” elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya. 

Entre els objectius i finalitats de les ADF cal destacar: 
 Elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals 
 Col·laboració amb la Generalitat en matèria de prevenció d’incendis forestals 
 Campanyes de divulgació 
 Sensibilització de la població 
 Execució dels Plans de Prevenció 
 Suport a l’extinció d’incendis forestals 

Les ADF reben subvencions per part del Departament de Medi Ambient tant pel material 
com per l’execució d’obres orientades al compliment del Programa de Vigilància i 
Prevenció d’Incendis Forestals. 

 

Promotors i responsables: 

 Ajuntament de l’Escala. 
 Propietaris forestals 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 

Estimació econòmica: 

1.200 € 

Indicador de seguiment: 

Constitució de l’ADF. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 8:    
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 8.1.: 
 

Codi:         8.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la forma de millorar la coordinació tècnica de les 
diferents àrees de l’Ajuntament, tant pel que fa a la coordinació 
interna com entre àrees. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millora de la coordinació tècnica i de transversalitat dins de l’Ajuntament. 

Descripció: 

L’estructura administrativa de l’Ajuntament de l’Escala està dividida en tres grans àrees: 
l’àrea de Serveis Ciutadans, l’àrea de Govern Local i Programació i l’àrea Tècnico-
Econòmica. Cadascuna d’aquestes àrees compta amb el seu propi equip polític i tècnic, 
i la coordinació interna de les mateixes correspon al nivell polític. Per sobre de les tres 
macroàrees, hi ha només l’equip polític que dirigeix el govern de la vila, integrat per 
l’Alcalde i la Comissió de Govern. 

Dins de cadascuna de les tres macroàrees en les que es divideix l’estructura de 
l’Ajuntament de l’Escala, no existeix cap nivell tècnic que tingui les atribucions de dirigir i 
coordinar la tasca de l’àrea en qüestió, que està integrada per diverses seccions o 
serveis específics.  

Des del punt de vista orgànic, per sota del nivell polític de cada àrea, integrat pel/la 
regidor/a que és alhora coordinador/a polític/a de l’àrea i dels/les regidors/es 
responsables d’una o més seccions o departaments específics, hi ha els respectius caps 
de secció o caps de negociat en funció de cada cas. Aquests càrrecs, que dirigeixen i 
coordinen les seves respectives seccions o serveis, representen a la pràctica el primer 
nivell tècnic dins de cada macroàrea de l’Ajuntament, situat just per sota del nivell polític. 

De manera que des del punt de vista del funcionament intern de l’Ajuntament, es 
proposa que s’estudiï la possibilitat d’establir un nivell tècnic de direcció i coordinació 
amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia en el funcionament intern de 
l’administració local i, per tant, per garantir també el millor servei envers els ciutadans.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

8.1.2 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

No hi ha. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         8.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Implantar un sistema de gestió ambiental segons les directrius de 
la norma internacional ISO 14001 o el reglament comunitari 
EMAS, a les dependències, instal·lacions i edificis municipals. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Dotar l’Ajuntament d’un sistema de gestió que integri la variable ambiental. 

Descripció: 

El funcionament d’una administració pública, en aquest cas de l’Ajuntament de l’Escala, 
genera, encara que a un nivell sensiblement inferior al d’una empresa industrial, un 
determinat impacte ambiental com a conseqüència dels consums de materials, aigua i 
energia, i de la generació de deixalles que comporten la seva activitat diària. 

En aquest sentit, i en el marc d’un Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat, és important 
que qui ha d’impulsar-lo, l’Ajuntament, doni exemple i assumeixi els principis de la gestió 
ambiental i de la sostenibilitat dins del seu propi funcionament quotidià. A banda de la 
millora ambiental que això suposaria, cal tenir en compte que aquesta integració dona 
un valor afegit a la qualitat del servei que presta, en uns aspectes que cada vegada 
preocupen més com són el medi ambient i la sostenibilitat. 

Una bona opció és la implantació d’un sistema de gestió ambiental (SIGMA), en principi 
un instrument dissenyat per a empreses però que també és aplicable a les 
administracions públiques, que implica dissenyar mecanismes i estratègies en tots els 
nivells organitzatius d’un centre de treball per identificar i registrar els impactes 
ambientals, definir les responsabilitats i establir els procediments ambientals a seguir en 
cada lloc de treball. Tot això amb un esperit de millora continuada en el camp del medi 
ambient i procurant minvar les repercussions sobre el nostre entorn. 

Entre d’altres estratègies que es podrien contemplar dins d’un SIGMA (a concretar en 
funció del diagnòstic que es realitzi), destacarien la recollida selectiva integral de les 
deixalles que es generen a dins de les instal·lacions de l’Ajuntament, la reducció dels 
consums energètics i d’aigua, l’optimització dels materials (paper, carpetes, tinta, tòners, 
etc.), o la realització de cursos de formació ambiental als treballadors de l’Ajuntament.  
Per a implantar un SIGMA hi ha dues alternatives: o bé implantar-lo seguint la norma 
internacional ISO 14001 o bé implantar-lo d’acord amb el reglament de la Unió Europa 
EMAS (Eco-management and Eco-audit scheme). 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

8.1.1 

Estimació econòmica: 

24.000 € 

Indicador de seguiment: 

Otorgació del SIGMA. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

Codi:         8.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Crear una àrea específica de medi ambient i de sostenibilitat. 

 Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Integrar i desenvolupar dins de l’estructura de l’Ajuntament el medi ambient. 

Descripció: 

L’organigrama actual de l’Ajuntament de l’Escala no contempla una àrea o departament 
que sigui específic per a impulsar, desenvolupar i coordinar les polítiques ambientals i 
de sostenibilitat de l’Ajuntament. Actualment, les qüestions relacionades amb la gestió 
ambiental municipal són assumides dins de la Regidoria d’Obres i Serveis com una part 
més de la seva activitat, fonamentalment dedicada als serveis municipals, mentre que 
els temes de sostenibilitat, en concret el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), 
recau actualment en la figura del Cap de Cultura de l’Ajuntament de l’Escala. 

Cal tenir en compte que totes aquelles qüestions vinculades amb la protecció i 
conservació del medi ambient (gestió ambiental dels residus domèstics, control 
ambiental de les activitats econòmiques, educació ambiental, conservació dels espais 
naturals, conservació del medi litoral, control dels nivells de contaminació urbana, 
aplicació de sistemes d’aprofitament d’energies renovables i d’eficiències energètiques, 
etc.), requereixen ja d’una especial atenció per part de les administracions públiques, 
atesa la creixent sensibilització de la societat envers aquestes problemàtiques, i el 
notable i creixent cos legislatiu ambiental que s’ha desenvolupat a nivell de la Unió 
Europea i, en el que cas que ens pertoca, a nivell de Catalunya. 

D’altra banda, cal tenir present també que l’aplicació de les propostes que es derivin del 
propi PALS, si bé implicaran a la pràctica totalitat de l’organigrama municipal, 
requereixen d’una secció específica per al seu impuls, la seva execució, la seva direcció 
i coordinació, el seu seguiment posterior i la seva revisió periòdica si s’escau, garantint 
en tot moment la necessària transversalitat que requereix un instrument d’aquesta 
mena. Igualment, no cal oblidar que l’aposta que ha fet l’Ajuntament de l’Escala per 
assolir un desenvolupament sostenible, comporta l’assumpció d’un conjunt de tasques, 
com ara la coordinació de les diferents polítiques municipals per integrar els paràmetres 
relatius al desenvolupament sostenible, la centralització de tota la documentació relativa 
a l’Agenda 21 i el desenvolupament sostenible (a disposició del personal de 
l’Ajuntament i de la població), la impulsió i organització dels mecanismes de participació 
ciutadana (Fòrum de la Sostenibilitat i/o el Consell Municipal per la Sostenibilitat), la 
coordinació i participació amb els organismes supramunicipals (Xarxa de Pobles i 
Ciutats cap a la Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, Campanya Europea de Ciutats i 
Municipis Sostenibles), o l’organització de la política de comunicació relativa a l’Agenda 
21 Local i el desenvolupament sostenible. 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa que dins de l’organigrama actual de l’Ajuntament 
de l’Escala, es creï una àrea de medi ambient i de sostenibilitat, ja sigui una àrea sola o 
dividida en dues seccions, amb la seva pertinent dotació de recursos humans, tècnics i 
econòmics.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Estimació econòmica: 

10.000 € 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

8.1.4, 8.1.5 

Indicador de seguiment: 

Creació de l’àrea específica de medi ambient dins l’organigrama de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         8.1.4. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Elaborar l’ordenança municipal de medi ambient i de 
sostenibilitat. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millora de la qualitat ambiental del municipi de l’Escala. 

Descripció: 
Dins de l’àmbit ambiental local, i segons les competències que li atribueix la normativa 
vigent (Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya), l’Ajuntament 
de l’Escala té capacitat per a dictar i executar diferents ordenances municipals sobre 
qüestions com la recollida i tractament de residus sòlids urbans, l’ordenació territorial, 
l’abastament d’aigua potable, l’ordenació de les activitats d’acord amb la llei 
d’intervenció integral de l’administració ambiental, els sorolls, els parcs i jardins, les 
zones de protecció especial o el clavegueram, entre d’altres qüestions. Tot i això, cal dir 
que l’Ajuntament de l’Escala no disposa actualment de cap d’aquestes ordenances o 
d’altres que tinguin relació amb els temes ambientals.  

En aquest sentit, i com una mesura per a contribuir a la millora ambiental del territori de 
l’Escala, es proposa la redacció de l’Ordenança Municipal de Medi Ambient, entesa com 
el marc normatiu local que contribueixi a la protecció, conservació i millora integral del 
medi ambient i, en conseqüència, de les condicions i la qualitat de vida dels habitants de 
l’Escala i de totes aquelles persones que hi venen de manera temporal o què hi 
treballen. És important que l’Ajuntament pugui regular, des dels principis del 
desenvolupament sostenible i sense perjudici de les disposicions normatives 
supramunicipals, aspectes com els següents: la gestió dels residus municipals, la 
protecció i els usos del medi litoral, la salubritat pública, la intervenció integral en el 
control ambiental de les activitats o la ubicació de determinades infraestructures amb 
perill potencial per a la salut de les persones. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

8.1.3, 8.1.5 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’ordenança de medi ambient per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
 

Codi:         8.1.5. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Crear el Consell per a la Sostenibilitat de l’Escala com a òrgan 
de participació ciutadana amb caràcter informatiu i consultiu. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Fomentar la participació ciutadana del municipi en la protecció del medi ambient de 
l’Escala. 

Descripció: 
Un dels pilars per assolir un desenvolupament sostenible és la implicació de la 
comunitat on es volen implantar les estratègies de la sostenibilitat. Per aquest motiu, cal 
esmerçar esforços en el foment de la participació ciutadana, a fi que la comunitat passi 
de ser només un agent passiu i es converteixi en un element actiu des de l’inici del 
procés.  
En aquest sentit, es proposa la creació del Consell Escalenc per a la Sostenibilitat, amb 
la finalitat d’estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en el procés de 
desenvolupament i execució de l’Agenda 21 Local de l’Escala, així com en aquelles 
qüestions que facin referència a la protecció del medi ambient. 
Aquest Consell, que pot ser la continuació del Fòrum de la Sostenibilitat del PALS, ha 
de tenir un caràcter informatiu, consultiu i participatiu, i en conseqüència, les seves 
resolucions tindran rang de recomanació per als òrgans de govern municipal, que les 
podran rebutjar o acceptar, segons el cas. Ha d’estar integrat pel propi Ajuntament, 
altres administracions supramunicipals (Consell Comarcal, Diputació de Girona, etc.), 
entitats locals, representants del teixit econòmic de la vila, experts, etc. 

Per garantir-ne un correcte i eficient funcionament, s’haurà de redactar un plec de bases 
reguladores del Consell, relatives al seu objecte, composició, funcionament, 
organització, règim de reunions, etc, i el Consell haurà de disposar d’un servei 
administratiu mínim per a la convocatòria de les reunions i la realització de les tasques 
de secretaria, així com un espai físic per a realitzar les reunions. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

8.1.3, 8.1.4 

Estimació econòmica: 

36.000 € 

Indicador de seguiment: 

Creació del Consell Escalenc. 
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ACCIONS 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 9:             
GARANTIR LA SOSTENIBILITAT, LA 

COMPETITIVITAT I LA DIVERSIFICACIÓ 
DEL SECTOR TURÍSTIC  
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ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 9.1.: 
Codi:         9.1.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar un Pla estratègic d’establiments turístics. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millora de la gestió i la qualitat dels establiments turístics de l’Escala. 

Descripció: 
Per tal de diversificar els negocis turístics és imprescindible augmentar les places 
d’oferta hotelera i la categoria dels establiments actuals i planificar quin ha de ser el 
creixement i la tipologia d’establiments a potenciar, i d’aquesta manera tenir-ho en 
compte en el futur desenvolupament urbanístic, i controlar en el futur l’oferta de l’Escala. 

Dins el sector turístic del municipi es proposa un increment de la planificació i 
coordinació entre els agents econòmics privats i l'administració pública, per tal de definir 
un producte turístic competitiu. 

Per tal de fomentar aquesta planificació es proposa desenvolupar un pla estratègic dels 
establiments turístics on es determini: 

 Formules d’allotjament en funció del tipus de serveis. 

 Anàlisi de les funcions i criteris organitzatius dels centres. 
 Identificació de circuits d’informació interna i externa. 

 Planificació d’objectius i quins recursos són necessaris.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.1.2, 9.1.3 

Estimació econòmica: 

24.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació del pla estratègic per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         9.1.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Preparar un programa de comercialització, comunicació i 
formació dels negocis turístics de l’Escala. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Fomentar l’ocupació i gestió dels negocis turístics de l’Escala. 

Descripció: 
Tot i disposar de diverses activitats lúdiques i culturals dins del municipi. Aquestes, en 
general, coincideixen en tipologia d’oferta amb la resta de municipis de la costa, el que 
fa que perdin la seva potencialitat com a única i singular. 

Les promocions dels negocis turístics és realitzen a nivell local i no s’arriben a 
transformar en uns pols d’atracció. Per a realitzar un salt qualitatiu de l’oferta Escalenca 
es proposa elaborar un programa dissenyat pels negocis turístics que permeti un 
increment de l’abast comunicatiu i de la professionalització dels mateixos. 

El programa ha d’incloure el disseny del material de comunicació: Fulletons, pòsters, 
catàlegs, etc. La millora de la pàgina Web i la formació i sensibilització dels agents 
turístics a partir de jornades, seminaris o conferències, col·laborant amb els empresaris  
per realitzar un pla formatiu conjunt. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.1.1, 9.1.3 

Estimació econòmica: 

48.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació pública del programa dels negocis turístics de l’Escala. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         9.1.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Crear un òrgan més independent de l’Ajuntament, i amb 
capacitat econòmica pròpia per fomentar el negoci turístic a 
l’Escala. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Descentralitzar l’estructura organitzativa del turisme local. 

Descripció: 
Dotar al municipi d’un organisme d’autonomia funcional i pressupostària, participat pels 
agents del sector, i amb una estructura descentralitzada, que tingui com a missió vetllar 
per la qualitat i competitivitat del producte turístic del municipi. 

Per a la millora de la qualitat del producte turístic, s’ha de facilitar al sector el marc i els 
instruments necessaris per a dur a terme les accions de millora que potenciïn el negoci i 
la rendibilitat empresarial: 

 Facilitar la incorporació a les empreses turístiques. 

 Facilitar la modernització de l’oferta turística. 
 Implantació de tècniques i mètodes més sostenibles. 

 Col·laboració amb les diferents administracions públiques. 
 Promoció de l’autoregulació empresarial. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.1.1, 9.1.2, 9.2.1 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Creació del Consell turístic Escalenc. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         9.1.4. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Implantar un sistema de recollida de dades de la demanda 
(procedència, dies d’estada, mitjà de transport, tipus 
d’allotjament, motiu del viatge, amb qui viatge,...). 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millora de la informació de base del turisme local. 

Descripció: 
Incrementar la informació disponible amb la finalitat de crear una font estadística ben 
fonamentada, fiable, fortament recolzada i útil. Fonamentada en un plantejament 
equilibrat entre quantitat i qualitat de la informació, fiable estadísticament parlant. 

Conciliar les dades entre les diferents administracions amb competència sobre el sector 
turístic per tal de reduir la incertesa i la confusió provocades per la disparitat de xifres, 
adoptant el criteri de no duplicar esforços en matèria estadística. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.1.5 

Estimació econòmica: 

12.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació del sistema de recollida d’informació turística a l’Escala. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         9.1.5. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Dissenyar un sistema d’informació i assessorament dinàmic que 
permeti al visitant conèixer els recursos i l’oferta d’allotjament, 
complementària integrada per les oficines d’informació, els 
recursos principals d’atracció i establiments hotelers. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Sistema d’informació i d’assessorament dinàmic global del municipi de l'oferta turística. 

Descripció: 
L’Escala té un potencial molt important per desenvolupar una oferta global que a més 
d’incloure sol i platja tradicional, integri el patrimoni cultural existent, en una oferta 
cultural que inclogui la gastronomia, les activitats lúdiques i culturals existents, les 
compres i els valors naturals existents. 

En aquests moments, els elements de l’oferta turística es troben disgregats en apartats 
sense connexió i dificultant per part del visitant la comprensió d’una oferta global. Per tal 
d’imbricar tota l'oferta turística de l’Escala donant forma a una visió global de les 
possibilitats del municipi es proposa dissenyar un sistema d’informació coordinat 
d’informació i oferta local. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.1.4, 9.1.6, 9.2.1 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació del nou sistema d’informació dinàmic per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         9.1.6. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar l’oferta hotelera d’establiments de més de tres 
estrelles. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millora de les infraestructures i serveis hotelers del municipi. 

Descripció: 
A l’Escala hi ha una oferta d’allotjaments turístics molt important (47.290 places). Si 
considerem el percentatge de cada tipus d’allotjament, el més important és el 
d’apartaments i segones residències (85,88%), els càmpings amb un (11,83%) i els 
hotels i pensions amb un (2,28%). Pel que fa a l’oferta hotelera, si analitzem les dades 
de l’evolució de les places hoteleres ens adonem que hi ha hagut una reducció en el 
nombre total de places i no hi ha nous establiments, en els darrers 20 anys. 
Per a segons quines demandes turístiques és necessari disposar d’oferta d’establiments 
hotelers de més de tres estrelles. 

Per tant es proposa millorar l’oferta hotelera del municipi, permeten que es disposi dels 
elements i infraestructures adequades per a promocions de nous productes i poder 
optar per atraure un nou segment turístic. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.1.5, 9.2.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Número d’hotels de més de tres estrelles en el municipi. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 9.2.: 
Codi:         9.2.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Desenvolupar un pla de senyalització dels recursos i l’oferta 
turística de l’Escala sota un mateix criteri. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millora de la senyalització i de l'oferta del segment turístic Escalenc. 

Descripció: 
Cal disposar d’un pla de senyalització dels recursos i l’oferta turística que sota un mateix 
criteri inclogui les següents tipologies: 

A l’entorn 

 Senyalització de camins i rutes. 
 Senyalització de camins d’aproximació, orientació i identificació dels recursos. 

Al casc urbà: 
 Senyalització de l’oferta d’allotjament i oferta complementària rellevant, amb 

elements identificatius propis.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.1.3, 9.1.5 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació del nou pla de senyalització. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         9.2.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar rutes amb eixos temàtics amb identitat pròpia de 
l’Escala. 

Prioritat:      

                      C 

Objectiu: 

Diversificació i potenciació de l’oferta turística local. 

Descripció: 
L’Escala té moltes potencialitats per les seves característiques pròpies a nivell històric, 
patrimonial i natural. Si les infraestructures del municipi són correctes es poden generar 
nous negocis turístics, però per això necessitem oferta d’allotjament i crear oferta 
complementària. Alguns dels eixos temàtics poden estar bastats en: 

 La pesca de l’anxova 

 Casa Museu de Víctor Català. 
 Tematització del centre històric del municipi. 

 Pirates i contrabandistes a les costes de l’Escala. 
 La defensa. 

Es proposa realitzar el treball: eixos temàtics amb identitat a l’Escala. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.3.1, 9.3.4 

Estimació econòmica: 

30.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’estudi sobre eixos temàtics de l’Escala. 

 150



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         9.2.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciació dels sistemes de qualitat pels hotels, càmpings i 
apartaments. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Increment de qualitat de l’oferta d’allotjament de l’Escala. 

Descripció: 
La qualitat no implica tenir consumidors d’alt poder adquisitiu, ni establiments de 
màxima categoria, la qualitat implica la plena satisfacció de les expectatives dels nostres 
hostes. En el futur la diferenciació competitiva avantatjosa vindrà determinada per la 
qualitat, i no només la qualitat, sinó per la qualitat ambiental 

Es proposa que els establiments turístics assumeixin certificacions en qualitat turística 
del tipus ISO 9002 o ISO 14001. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.1.6, 9.2.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. d’establiments certificats. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         9.2.4. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Professionalitzar i fomentar la qualitat de les empreses 
dedicades al manteniment de la segona residència. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Dotar d’un servei integral de manteniment pels habitatges del municipi. 

Descripció: 
Una de les característiques més importants de la situació actual és que el mercat 
immobiliari ha consumit prop del 50% del territori del municipi i degut a la configuració 
urbanística dispersa corresponent al model residencial implantat. 
Tenint en compte l’actual situació del parc d’habitatges de l’Escala, és fonamental 
professionalitzar i fomentar la qualitat dels serveis de les empreses de manteniment de 
les segones residències, per tal que puguin esdevenir en una font de nova ocupació 
estable del municipi. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.2.3, 9.2.5 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament 

Indicador de seguiment: 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         9.2.5. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar la manera de fomentar l’increment del lloguer de les 
segones residències. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Facilitar habitatges de lloguer en el municipi. 

Descripció: 
Segons s’ha pogut constatar des de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament, 
determinats col·lectius de la vila, com la gent jove, les famílies monoparentals, els 
pensionistes o les famílies més necessitades tenen dificultats evidents per accedir a un 
nou habitatge, atès l’elevat cost de l’habitatge. 

Per tal de fomentar una borsa d’habitatges de lloguer i poder posar en el mercat 
habitatges les segones residències, que la majoria de l’any estan sense utilitzar, es 
proposa estudiar mecanismes per a la seva utilització fora de temporada, permeten l’ús 
dels habitatges durant tot l’any. 

Per tal de facilitar la informació sobre l’oferta existent i animar a ampliar-la es proposa 
que a la web de l’Ajuntament es disposi d’un apartat d’oferta d’allotjament de lloguer 
d’habitatge per tot l’any i que coordinat amb les agències immobiliàries del municipi, 
faciliti la seva consulta. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.2.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Creació de l’espai immobiliari dins de la pagina web. 
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ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 9.3.: 
Codi:         9.3.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar una ruta per practicar el cicloturisme i la creació d’un 
centre BTT dins el terme municipal. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Potenciar el turisme esportiu que de l’Escala segons la realitat actual, els projectes 
futurs i els recursos potencials. 

Descripció: 
Actualment a Catalunya s’han posat en marxa els centres de BTT, espais pensats pels 
practicants de la bicicleta tot terreny, que ofereixen una sèrie de serveis dedicats a 
aquests: 

 Punt d’acolliment 

 Mínim de 100 km de circuits 
 Serveis complementaris: lloguer bicicletes, punts de rentada, dutxes, etc. 

 Punts d’informació: restaurants, albergs, hotels, ... 
Ara és un bon moment per a la creació d’aquests centres, perquè encara no estan 
explotats, de moments només n’hi ha quatre en tot Catalunya, però ja està prevista la 
creació de 6 centres més. 

El cicloturisme podria servir a l’Escala com a element desestacionalitzador, i alhora com 
a generador de producte amb característiques determinades que es poden arribar a 
convertir en avantatge competitiva davant altres destinacions. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.2.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.5 

Estimació econòmica: 

24.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació del projecte del centre BTT de l’Escala. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         9.3.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar els senders i els camins de ronda. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millora de la xarxa de senders i de connexió amb l’entorn natural del municipi. 

Descripció: 
Es podria aprofitar l’existència del “Camí o passeig de Ronda”, camí forestal que voreja 
la Duna Litoral i alhora les platges del nord de l’Escala per posar-hi un seguit de fites, ja 
siguin històriques o culturals, que ajudin a una millor interpretació del territori on ens 
trobem.  

Cada una d’aquestes fites pot ser una petita obra d’art, però amb utilitat: un banc, un 
fanal, o simplement un escrit a la pedra del camí, realitzats per artistes de l’Escala o del 
seu entorn. 

Es podria també lligar aquest camí amb altres rutes dels Aiguamolls de l’Empordà o el 
Montgrí, i d’aquesta manera oferir una xarxa de senders i camins per recórrer a peu, en 
bicicleta, a cavall, ... 

Promotors i responsables: 
 Ajuntament de l’Escala. 
 Ministerio de Medio Ambiente 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.3.1, 9.3.3, 9.3.5 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Presentació en públic de les possibles rutes de senders i camí de ronda en el municipi. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         9.3.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar el turisme de salut. 

 Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Oferir tractaments termals de bellesa i salut dins del municipi. 

Descripció: 
A Empúries es va trobar l’estàtua del Déu Grec “Asclepio”, divinitat de la medicina, i que 
en època romana es coneixia amb el nom de “Esculapio”, degut a aquesta troballa se 
sospita que hi havia un centre medicinal important a la zona de l’Escala-Empúries. 
Aprofitant la possible existència d’aquest es podria crear un centre que oferís 
tractaments termals de bellesa i salut, on es barregessin passat i futur, on les noves 
tecnologies i els tractaments més nous es trobessin inclosos dins: el frigidarium, el 
tepidarium, el caldarium, ... 

Cal tenir en compte que cada vegada més, persones que tenien a l’Escala un habitatge 
de segona residència s’hi instal·len a viure gairebé tot l’any. Aquestes persones solen 
procedir de països europeus més freds, i que troben a la Costa Brava, i en aquest cas a 
l’Escala un lloc càlid on passar els hiverns. Estem parlant de persones de més de 55 
anys. Per tant aquest és un públic que s’hauria de tenir molt en compte si es decidís fer 
una actuació d’aquest tipus. 

Es proposa establir contacte amb les empreses més importats del sector per tal 
d’establir a l’Escala un centre de tractaments. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.3.1, 9.3.2, 9.3.5 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Presentació del projecte de Centre de Salut i Bellesa 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         9.3.4. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Remodelació i ampliació del passeig marítim, que actualment és 
inexistent, per convertir-se en un eix vertebrador de tota l’Escala. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Creació d’un passeig marítim que faci d’eix vertebrador de la identitat marítima del 
municipi. 

Descripció: 
Es proposa realitzar la remodelació i ampliació del passeig marítim que uneix en Riells i 
el Casc antic per convertir-lo en un eix vertebrador i d’identitat marítima del municipi. El 
retorn del municipi al mar necessita la creació de dispositius específics com les façanes 
urbanes o els grans passeigs i la reconversió del front del mar. 

Aquest projecte ha d’anar lligat a la creació de noves places d’aparcament per donar 
servei al casc antic i remodelació de la vialitat per tal d’afavorir les activitats comercials i 
de lleure del nou passeig. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.2.2 

Estimació econòmica: 

72.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de la remodelació i ampliació del passeig marítim per part del ple de l’Ajuntament.
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ACCIONS 
 

 
Codi:         9.3.5. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar el futur Museu de l’Anxova com a punt d’informació 
dels recursos culturals existents a l’Escala 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millorar el coneixement dels recursos culturals del municipi. 

Descripció: 
L’Escala disposa d’una gran qualitat de recursos culturals basats en la gran diversitat de 
patrimoni històric i cultural que en general és poc conegut pels visitants del municipi. 

Amb aquesta acció es tracta de potenciar el coneixement d’aquests recursos per part 
dels visitants aprofitant la notorietat que s’aconseguirà amb la inauguració del Museu de 
l’Anxova, marca turística pròpia del municipi i aprofitar d’aquesta manera les sinèrgies 
d’aquesta instal·lació amb la resta d’oferta cultural existent. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 
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ACCIONS 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 10:           
IMPULSAR LES ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES I L’OCUPACIÓ DEL 
MUNICIPI 
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ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 10.1.: 
Codi:         10.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar un estudi sobre la demanda comercial i de serveis de la 
gent de l’Escala i els seus visitants. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Conèixer quines són les demandes comercials dels residents i visitants de l’Escala. 

Descripció: 
Per a poder establir l’estratègia de millora i modernització del teixit comercial de l’Escala, 
és necessari realitzar un estudi en profunditat sobre quina és la demanda comercial i de 
serveis dels clients en relació a les seves necessitats de consum, quin són els seus 
hàbits de compra i quines són les mancances que detecten en relació a l’oferta 
comercial i de serveis de la vila. Aquest estudi, tenint en compte el marcat caràcter 
turístic de l’Escala, ha de contemplar tant les persones que viuen de manera permanent 
a l’Escala com aquelles que hi venen només de manera temporal.   

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.1.2 

Estimació econòmica: 

12.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’estudi de la demanda comercial per part del ple de l’Ajuntament. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         10.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Aprofitar la transformació urbanística generada pel Pla 
d’accessibilitat de l’Escala, per a potenciar l’oferta comercial del 
casc antic. 

Prioritat:     LL 

 

Objectiu: 

Fomentar la dinamització del sector per a consolidar els comerços locals. 

Descripció: 
Les noves necessitats dels clients, els canvis que es van produint a la societat 
requereixen que s’elabori, des del consens entre l’Ajuntament de l’Escala i els propis 
comerços locals, i sobre la base de l’estudi sobre la demanda comercial anteriorment 
plantejat, un pla de dinamització del teixit comercial de l’Escala adreçat, principalment, al 
petit comerç del municipi. Dins d’aquest pla, s’haurien d’analitzar qüestions com la 
situació actual del sector, la promoció i modernització del teixit comercial, la qualitat 
urbanística dels eixos comercials, la complementarietat de l’oferta comercial i les noves 
oportunitats de negoci, les necessitats formatives del sector, la legislació vigent, les 
estratègies de comunicació, la consolidació del teixit associatiu o les possibles polítiques 
de promoció i foment des de l’administració local, entre moltes d’altres qüestions 
d’interès. 

En aquesta acció es proposa realitzar el pla de dinamització comercial. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.1.1 

Estimació econòmica: 

60.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació del pla de dinamització. 
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ACCIONS 
 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 10.2.: 
Codi:         10.2.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Fer un seguiment permanent per a la recollida i l’anàlisi de les 
dades sobre l’atur. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millora del traspàs de la informació sobre l'ocupació a l’Escala. 

Descripció: 
Per a poder realitzar un seguiment permanent de quina és la realitat de la situació 
econòmica de l’Escala, en especial pel que fa a la població activa i l’atur, es proposa 
crear dins de l’Ajuntament de l’Escala un observatori o servei que s’encarregui de la 
recollida de les dades disponibles (p.e. dades del Departament de Treball), del seu 
tractament i anàlisi posterior, i de la seva publicació periòdica. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.2.2 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Publicació periòdica de les dades d’ocupació del municipi. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         10.2.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar com promoure la creació de noves empreses o activitats 
econòmiques a l’Escala, que no sigui depenent de l’activitat 
turística local. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Incrementar la diversificació de les activitats econòmiques del municipi. 

Descripció: 
Es proposa que des de l’Ajuntament de l’Escala, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona i el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, es promogui la creació de noves activitats econòmiques a la 
vila, a partir d’oferir un suport i assessorament a les persones que siguin emprenedores i 
vulguin iniciar una activitat (facilitar informació per a la creació d’empreses, assessorar 
sobre els tràmits legals a realitzar i les ajudes i subvencions disponibles, assessorar de 
manera contínua a l’empresa fins a la seva consolidació, etc.). Es podrien estudiar 
també d’altres mesures de tipus econòmic i fiscal, que contemplessin ajudes 
econòmiques inicials o bonificacions de determinats impostos o taxes municipals. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.2.1, 10.2.3 

Estimació econòmica: 

30.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm.. activitats noves no dependents del turisme / any. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         10.2.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar un estudi sobre els perfils professionals futurs que 
demanarà el teixit econòmic de l’Escala. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Preveure les necessitats professionals a cobrir pel teixit econòmic de l’Escala. 

Descripció: 
Tenint en compte les accions anteriorment esmentades (Increment de la diversificació 
comercial i de la resta de les activitats econòmiques del municipi), fora bo estudiar 
quines necessitats professionals demandarà el teixit econòmic per a poder preparar als 
professionals. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.2.2, 10.2.4 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació de l’estudi dels perfils professionals futurs del municipi per part del ple de 
l’Ajuntament. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         10.2.4. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure la creació d’un centre de formació ocupacional a 
l’Escala. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millora de l’oferta de formació ocupacional del municipi. 

Descripció: 
Les dades de desocupació disponibles mostren clarament que la major part de les 
persones aturades a l’Escala tenen un baix nivell de formació, fet que els dificulta 
l’accés, fora del que és la temporada alta d’estiu, a altres feines que precisen d’una 
qualificació més elevada. Per això, es proposa que des de l’Ajuntament de l’Escala, en 
col·laboració amb les administracions supramunicipals, es promogui la creació d’un 
centre de formació ocupacional a l’Escala, que estigués adreçat, principalment, a les 
persones en atur i que necessitessin rebre una determinada formació pràctica, però 
també a tots aquells professionals en actiu que necessitessin d’una formació continuada 
per adaptar-se als nous canvis que es produeixen. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.2.2, 10.2.3 

Estimació econòmica: 

500.000 € 

Indicador de seguiment: 

Inauguració del centre de formació ocupacional del municipi. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         10.2.5. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Explorar nous sectors d’ocupació. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Disminució de la dependència d’ocupació cap al sector turístic. 

Descripció: 
El mercat de treball local també es caracteritza per la manca de capacitat de generar 
noves ofertes laborals durant la resta de l’any. Aquesta situació és deguda, 
fonamentalment, a la forta dependència de l’economia de l’Escala en el sector dels 
serveis turístics, que registra una baixa activitat econòmica fora dels mesos compresos 
entre juny i setembre, i també, a la manca d’un sector econòmic complementari amb 
prou força i entitat per si mateix, com per generar una activitat econòmica suficient per a 
les demandes existents. 

Amb la finalitat de reduir la dependència que mostra l’economia de l’Escala en relació al 
turisme, es proposa la realització d’un estudi que tingui com a finalitat l’exploració de 
nous sectors econòmics que es podrien potenciar a l’Escala. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.2.6, 10.2.7 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació de l’estudi de nous sectors econòmics. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         10.2.6. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar el Servei d’Inserció Laboral (SDIL). 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Facilitar la incorporació del món laboral en la comarca. 

Descripció: 
La població aturada de l’Escala té la possibilitat d’adreçar-se, a banda de les pertinents 
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, al Servei de Dinamització i Inserció 
Laboral (sDIL) del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que compta amb la col·laboració 
de diversos ajuntaments de la comarca com és el que cas del de l’Escala. Aquest servei 
ha substituït l’antiga borsa de treball de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
l’Escala, que ha estat en funcionament des de 1994 al 2000, i que des d’aleshores s’ha 
integrat dins del sDIL. 

El Servei de Dinamització i Inserció Laboral (sDIL) del Consell Comarcal està realitzant 
una tasca important per a facilitar la recerca d’una feina a totes aquelles persones 
aturades de la vila. En aquest sentit, es proposa mantenir i potenciar aquest servei. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.2.5, 10.2.7 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. persones que troben feina mitjançant el SDIL/ any. 
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ACCIONS 
 

 

Codi:         10.2.7. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Impulsar programes d’adaptació professional per a dones i joves 
amb un nivell baix de formació. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millora de la formació mitjançant uns programes específics per ambdós col·lectius. 

Descripció: 
S’observa que el nombre de dones aturades varia de manera més acusada al llarg de 
l’any que no pas el d’homes aturats. En aquest sentit, la gràfica de l’atur en els homes, 
tot i patir també els efectes de l’estacionalitat pel turisme, no presenta les fortes 
oscil·lacions que sí que s’evidencien en el cas de les dones, amb una crescuda molt 
forta de l’atur a partir del mes d’octubre. 

En aquest sentit, aquesta situació de major fluctuació en relació a l’atur en el cas de les 
dones, s’adiu amb la precarietat i temporalitat de les feines que es demanden 
majoritàriament durant la temporada alta d’estiu a l’Escala, com ara serveis de neteges 
d’apartaments, hotels i càmpings, personal de supermercats o personal de cuina, feines 
que són ocupades en la seva majoria per dones. 

És per això que es proposa impulsar programes específics per aquests col·lectius. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.2.5, 10.2.6 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm.. de persones del programa/any. 
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ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 10.3.: 
Codi:         10.3.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Fomentar el relleu generacional dels pescadors de l’Escala. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Permetre la subsistència de l’activitat econòmica (pesca) de cara al futur del municipi. 

Descripció: 
Gairebé el 65% dels pescadors que treballen a les embarcacions del port de la Clota 
tenen ja més de 40 anys, fet que posa de manifest el progressiu envelliment d’aquest 
sector a nivell de l’Escala. La mateixa Confraria de Pescadors de l’Escala constata que 
hi ha una manca d’entrada de persones joves a les embarcacions i que, per tant, no hi 
ha garantit un relleu generacional per als treballadors actuals. Aquesta situació provoca 
una evident incertesa en la continuïtat futura d’aquest sector econòmic tan arrelat a la 
pròpia història i desenvolupament de l’Escala. 

Per a fomentar el relleu generacional, es proposa establir un conveni de col·laboració 
entre la Confraria de Pescadors de l’Escala, la Federació Territorial de Confraries de 
Pescadors de Girona, el DARP i l’Ajuntament de l’Escala, en el que s’estableixi un 
programa d’actuacions orientat a afavorir l’entrada de gent jove a les embarcacions. 
Entre d’altres mesures concretes, es podria pensar en accions com ara la realització 
d’una campanya informativa i de promoció adreçada als joves de l’Escala, l’agilització 
dels tràmits que actualment cal realitzar per a complir tots els requisits legalment 
establerts (curs de competència marinera, obtenció de la llibreta marítima, revisions 
mèdiques, etc.), la realització de la formació professional necessària en les instal·lacions 
del port de la Clota, la diversificació de l’activitat relacionada amb la pesca 
(comercialització del peix, transformació, etc.), o la millora de les condicions de treball, 
d’higiene i de seguretat especialment a les embarcacions. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.3.1, 10.3.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm. de treballadors nous < 40 anys. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

Codi:         10.3.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Establir un conveni de col·laboració entre la confraria de 
pescadors de l’Escala, la federació territorial, el DARP i 
l’Ajuntament de l’Escala per a desenvolupar noves estratègies 
per a la  comercialització i transformació del peix. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Dinamitzar la comercialització i transformació del peix a l’Escala. 

Descripció: 
Una de les possibles vies per a dinamitzar econòmicament el sector local de la pesca 
durant els propers anys, pot ser, com s’apunta des del mateix sector, la comercialització 
del peix i la seva transformació per part dels propis pescadors i la Confraria de 
referència. Un estudi que està elaborant la Federació Territorial de les Confraries de 
Pescadors de Girona preveu algunes mesures en aquest sentit, com són la millora en la 
presentació del producte a partir d’una caixa distintiva, el pessatge del peix i la seva 
venta per pes i no per caixa, la realització de diverses campanyes de promoció, la 
intervenció dels pescadors en la comercialització del peix o la promoció del comerç 
electrònic, una possibilitat aquesta que seria relativament factible d’aplicar a la llotja de 
mar del port de la Clota atesa la seva recent informatització. 
Tota vegada que aquest és un camp encara per explorar, a excepció d’alguna 
experiència pionera relativa a la transformació del peix (Roses), es planteja la 
formalització d’un conveni de col·laboració entre la Confraria de Pescadors de l’Escala, 
la Federació Territorial de les Confraries de Pescadors de Girona, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya i el propi 
Ajuntament de l’Escala, per a fomentar i estudiar la implantació d’estratègies i activitats 
de comercialització i transformació del peix en el propi port de la Clota. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.3.2, 10.3.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Signatura del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

Codi:         10.3.3. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Impulsar, des de la confraria de pescadors de l’Escala i de la 
federació territorial, la racionalització en la pesca del peix tant per 
les embarcacions del Port de la Clota com per les dels altres 
ports del litoral de Girona. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Participar en la disminució de les captures de peix arreu del litoral català per a garantir 
un ús mes sostenible dels caladors de peix. 

Descripció: 
És evident la dependència directa que té el sector de la pesca sobre l’estat dels 
caladors i, per tant, la necessitat que tenen els propis pescadors de preservar un recurs 
en principi renovable però al que s’està sotmetent, cada vegada més, a una pressió 
excessiva que el posa en perill. Sovint, les captures de peix que es fan als ports 
catalans, i en concret també a l’Escala, superen la demanda actual, de manera que 
massa vegades es malbarata un recurs que tendeix a ser cada vegada més escàs.  

És en aquest estat de la qüestió i també de la preocupació mostrada per la pròpia 
Confraria de Pescadors de l’Escala i la Federació Territorial, que es proposa que des 
d’aquestes dues entitats, conjuntament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya, s’impulsi, a partir d’un conveni de 
col·laboració entre les parts interessades, la racionalització de les captures de peix arreu 
del litoral català i per tant també al litoral de Girona, i s’estudiïn les mesures adients per 
a garantir un ús més sostenible dels caladors de peix. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.3.1, 10.3.2, 10.3.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. de captures de peix / any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

Codi:         10.3.4. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Instar al DARP de la Generalitat de Catalunya i a la secretaria de 
pesca de l’estat a regular la pesca d’embarcacions foranes al 
litoral de Girona i al Golf de Lleó. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Fomentar el compliment de la normativa i protecció dels caladors catalans. 

Descripció: 
Malgrat l’existència d’una normativa estatal que regula el nombre d’embarcacions 
d’encerclament d’arreu de l’Estat que poden pescar, de juny a setembre, al Golf de Lleó 
(aigües internacionals), i que aquesta normativa té per finalitat racionalitzar la pressió 
que s’exerceix sobre els caladors, els pescadors del litoral de Girona i el mateix DARP 
han denunciat reiterades vegades l’incompliment d’aquesta regulació, atès que les 
embarcacions foranes que pesquen al Golf de Lleó superen el nombre permès per la 
normativa i, a més, disposen d’un potencial de pesca molt superior a les del litoral 
català. També s’ha denunciat que aquestes embarcacions, en el seu trajecte d’anada i 
tornada cap als caladors del Golf de Lleó, pesquen també en el litoral català.  

Així, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa vigent i també de garantir 
una major protecció dels caladors del Golf de Lleó i del litoral català, es proposa que des 
de la Confraria de Pescadors de l’Escala i de la Federació Territorial de Confraries de 
Pescadors de Girona, i amb la intermediació del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca i el suport de la resta de confraries i federacions territorials del litoral català, s’insti 
a la Secretaria de Pesca de l’Estat espanyol a garantir el compliment de la normativa de 
pesca al Golf de Lleó i a establir un programa de seguiment i control efectiu del nombre 
d’embarcacions de l’Estat que pesquen al Golf de Lleó i també al litoral català. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.3.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Presentació d’una sol·licitud per part de l’Ajuntament a la Secretaria de Pesca. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 10.4.: 
Codi:         10.4.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Desenvolupar un pla de foment i de gestió sostenible de l’activitat 
agrícola i ramadera de l’Escala. Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Garantir i millorar la gestió agrícola i ramadera de l’Escala. 

Descripció: 
L’activitat agrària a l’Escala ha estat i és un dels principals elements modeladors del seu 
paisatge d’interior, caracteritzat per la integració i harmonia de les explotacions agràries 
en el conjunt del territori. Actualment, però, l’agricultura i també la ramaderia estan en 
clar retrocés a la vila fins al punt que només resten a l’Escala quatre persones que es 
dediquen a la pagesia en general. Aquest declivi econòmic posa en perill el 
manteniment d’aquestes activitats tradicionals i, per tant, també la continuïtat d’un model 
d’aprofitament racional del territori.  

En aquest sentit, per a garantir la pervivència de l’aprofitament agrícola i ramader al 
terme, i per a garantir també una millora contínua de les condicions de les explotacions 
actuals d’acord amb els principis de la sostenibilitat, es proposa el desenvolupament, 
conjuntament amb els pagesos locals, d’un pla de foment i de gestió de l’activitat agrària 
de l’Escala que, entre d’altres, contempli les següents línies d’actuació: 

 Promocionar i facilitar l’accés dels joves a les tasques agrícoles i ramaderes, amb 
la finalitat d’afavorir el relleu generacional que avui en dia no existeix. 

 Convenir determinades ajudes per als pagesos com a agents que intervenen, 
directament i de manera decisiva, en el manteniment d’un paisatge agrari 
característic al terme i al conjunt de la comarca de l’Alt Empordà. 

 Fomentar la introducció de pràctiques ambientals en les explotacions agrícoles i 
ramaderes (orientació cap a cultius ecològics, racionalització dels adobs aplicats 
als camps, execució dels plans de gestió de purins d’obligat compliment per 
decret, racionalització del consum d’aigua, control dels tractaments fitosanitaris 
aplicats als conreus, recollida selectiva integral de les deixalles generades, etc.). 

 Fomentar la millora del medi en favor de la pagesia (control permanent de la 
qualitat de les aigües subterrànies, manteniment de camins, millora de les 
masies, millora dels torrents, etc.). 

 Establir un conveni de col·laboració amb la finca agrícola experimental de Mas 
Badia (Torroella de Montgrí), per a què els pagesos de l’Escala rebin un 
assessorament permanent sobre tipus de conreus, tractaments més sostenibles 
dels camps, racionalització de l’aigua de rec, etc. 

 Promoure la creació d’una agrupació de gestió agrària que esdevingui com a 
òrgan de suport i assessorament per als pagesos (assessorament econòmic i 
fiscal, línies de subvenció vigents, normatives ambientals a complir, etc.). 

 Diversificar l’agricultura actual de l’Escala i potenciar la recuperació dels fruiterars 
i de l’horta. 

 Programar activitats amb els centres docents de l’Escala per a mostrar com es 
treballa la terra, com es gestiona una determinada explotació ramadera, etc. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.4.2 

Estimació econòmica: 

30.000 €  

Indicador de seguiment: 

Aprovació del pla de foment i gestió per part del ple de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

Codi:         10.4.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure la creació d’un gran parc agrari a l’Alt i el Baix 
Empordà. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Incrementar la protecció de la zona agrícola de l’Empordà. 

Descripció: 
Malgrat que aquesta és una proposta que sobrepassa els límits administratius del terme 
municipal de l’Escala, la creació d’un parc agrari, entès com una zona agrícola protegida 
de manera especial i a on es desenvolupen programes de foment i millora contínua de 
l’activitat agrícola, en el que s’integressin els espais agrícoles de l’Alt i del Baix Empordà 
compresos entre les fèrtils planes al·luvials de la Muga, el Fluvià i el Ter, podria 
contribuir a mantenir l’activitat agrícola a nivell local i a reforçar encara més el pes de 
l’agricultura d’aquesta part de la geografia catalana. 

Per tant, es proposa que des de l’Ajuntament de l’Escala s’elevi aquesta proposta als 
Consells Comarcals de l’Alt i del Baix Empordà i a la Diputació de Girona, per tal que 
s’analitzi la possibilitat de crear un parc agrari en aquestes dues comarques gironines 
compartit per un nombre important de municipis, com ara Castelló d’Empúries, Sant 
Pere Pescador, Sant Miquel de Fluvià, Ventalló, Viladamat, Albons, Torroella de 
Montgrí, Bellcaire d’Empordà, Palau-Sator, Sant Feliu de Boada o la mateixa Escala, 
entre moltes d’altres localitats que hi ha a la plana de l’Empordà. 

Com un primer pas, i sense perjudici de la proposta de parc agrari realitzada, es 
proposa que des de l’Escala s’impulsi la protecció d’un espai agrari comú amb els 
municipis més propers, com Albons, Armentera, Viladamat o Bellcaire d’Empordà, per a 
garantir la continuïtat física de la zona agrícola i el foment de les pràctiques agrícoles 
sostenibles. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

10.4.1 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Creació del Parc agrari. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 11:           
ENFORTIR EL COMPROMÍS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA, 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I LA 

SOCIETAT EN LA MILLORA DEL 
SISTEMA EDUCATIU 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 11.1.: 
Codi:         11.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Afavorir que a l’Escala s’imparteixin mòduls de formació 
professional que siguin d’interès pel municipi. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Oferta una formació específica i concreta per desenvolupar un determinat ofici. 

Descripció: 

A l’Escala no hi ha una oferta de mòduls professionals destinada a aquells alumnes que 
opten per rebre una formació específica i concreta de com desenvolupar un determinat 
ofici. En aquest cas, els nois i noies de l’Escala s’han de desplaçar fins a Figueres per 
fer mòduls de formació professional com el d’hosteleria, a priori de notable interès per la 
vila atès el seu caràcter turístic. 

Es proposa elevar a la consideració del departament d’ensenyament el projecte d’oferir 
mòduls professionals a l’Escala. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

11.1.2 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació del projecte 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         11.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar el pla estratègic per combatre l’absentisme escolar 
dels alumnes desmotivats, i implicar al teixit empresarial de la 
vila. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Implicar al teixit industrial del municipi dins el pla estratègic. 

Descripció: 

Fruit de la col·laboració entre l’IES l’Escala, el propi Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’aplica a l’esmentat IES el Pla 
Estratègic 2001-2005, amb la finalitat de combatre l’absentisme escolar d’aquells 
alumnes de 14 a 16 anys desmotivats i afavorir la seva futura inserció en el món laboral. 
Actualment hi participen vuit alumnes de l’IES l’Escala.  

El que es tractaria seria que des de l’Ajuntament de l’Escala, com ja s’està fent en 
l’actualitat, es continuï amb la difusió d’aquest Pla a nivell del teixit empresarial de 
l’Escala i que s’aconsegueixi la participació del màxim nombre possible de centres de 
treball, a fi de què els alumnes tinguin un ventall prou ampli de possibles llocs a on 
posar en pràctica un determinat ofici. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

11.1.1 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. alumnes que realitzen practiques / l’any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 11.2.: 
 

Codi:         11.2.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Instar a la Generalitat de Catalunya que finalitzi les obres 
d’ampliació de l’IES l’Escala i el CEIP Empúries abans del curs 
2004/2005. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millora dels recursos educatius del municipi. 

Descripció: 

Si bé cal destacar que els dos centres docents de l’Escala, el CEIP Empúries i l’IES 
l’Escala, s’estan reformant i ampliant per a satisfer les necessitats educatives que 
planteja la reforma, també de tenir en compte el retard amb el que s’estan executant 
aquestes obres i els inconvenients que això està generant en els dos centres.  

En aquest sentit, no es preveu que les noves instal·lacions estiguin al 100% disponibles 
fins al curs 2004/2005, després que hi hagi hagut diversos endarreriments en els 
terminis inicialment previstos. El que es demana és que, tenint en compte aquests 
endarreriments i la necessitat de reduir al màxim el temps de coincidència entre les 
classes escolars i les obres, hi hagi un compromís en ferm del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a què el curs 2004/2005 comenci 
amb l’IES i el CEIP plenament reformats. La petició es podria fer a través del plenari de 
l’Ajuntament de l’Escala i amb el suport dels dos centres docents esmentats. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

11.2.1, 11.2.2 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Sol·licitud realitzada des de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         11.2.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar les necessitats futures de places d’escola bressol al 
municipi. 

 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Garantir la demanda de places d’escola bressol al municipi 

Descripció: 

Des de què es va inaugurar fins a l’actualitat, el nombre d’alumnes de l’Escola Bressol de 
Ballmanetes ha mantingut una clara tendència a l’alça, fins al punt que ja per aquest curs 
2002/2003 s’ha detectat un cert punt de saturació que finalment s’ha pogut solucionar.  

En aquest sentit, i tenint en compte la tendència a l’alça en les sol·licituds i també tenint 
en compte la necessitat que tenen les famílies de disposar d’aquest servei es proposa 
estudiar la demanda futura de places d’escola bressol per tal de poder atendre-la. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

11.2.1, 11.2.3 

Estimació econòmica: 

6.000 € 

Indicador de seguiment: 

Realització d’un estudi 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         11.2.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Estudiar l’ampliació de l’Escola Municipal de música “El Gavià” 
pel nivell de saturació que presenta, i la dotació d’un espai per a 
les audicions. 

 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millora de l’espai i de les mancances del centre per a potenciar les activitats que s’estan 
duent a terme. 

Descripció: 
A l’igual que l’Escola Bressol de Ballmanetes, també s’ha detectat que l’Escola Municipal 
de Música “El Gavià” està arribant al seu límit de capacitat i que l’espai físic actualment 
disponible difícilment pot assumir gaires més alumnes. A més, aquesta limitació de 
l’espai i les mancances pròpies del centre repercuteixen negativament sobre 
determinades activitats que realitza l’Escola, com són les audicions de música que 
trimestralment es fan per als pares i mares d’alumnes i que no disposen d’una sala 
adient ni en quant a la sonoritat ni en quant a l’espai físic. De manera que es proposa 
estudiar l’ampliació d’aquesta escola i la dotació d’una sala d’audicions musicals, que 
podria servir tant per a les activitats que realitza el centre com per a altres 
representacions musicals que es fan a l’Escala i que no tenen un lloc adient per a 
realitzar-les.  

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

11.2.1, 11.2.2 

Estimació econòmica: 

36.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació del projecte d’ampliació. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 11.3.: 
 

Codi:         11.3.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Oferir als centres docents de la vila un programa permanent 
d’activitats de sensibilització i educació ambiental. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Organitzar un programa permanent d’activitats de sensibilització ambiental de l’entorn 
municipal. 

Descripció: 

Actualment, l’oferta d’activitats de sensibilització i educació ambiental que fa 
l’Ajuntament de l’Escala als centres docents locals és inexistent, llevat d’una 
col·laboració que fa amb una activitat de la Diputació de Girona adreçada als alumnes 
de cinquè del CEIP, que es coneix com a “Medi Ambient”. Aquesta mancança explica, 
en part, que tant a l’IES com al CEIP les activitats educatives relacionades amb el medi 
ambient siguin testimonials. 

De manera que es proposa que a partir d’un treball transversal entre les àrees 
d’Ensenyament i de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Escala, es pugui elaborar, dirigir i 
finançar un ampli programa permanent d’activitats de sensibilització i educació 
ambiental per a ofertar-les al CEIP i a l’IES. Amb aquest programa, i l’impuls 
corresponent que hauria d’assumir l’Ajuntament, es pretén que els nens i nenes i nois i 
noies de l’Escala, així com de localitats veïnes que venen a estudiar a l’Escala, tinguin 
l’oportunitat de fer activitats a partir de les quals es conscienciïn sobre l’estat del seu 
entorn i adquireixin els coneixements, els valors i els habilitats per actuar individualment 
i col·lectivament en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs. 

En especial, caldria preparar activitats relacionades amb el coneixement del patrimoni 
natural i rural de la vila, un tema que a l’Escala dona molt de joc per l’existència d’un 
destacat medi litoral però també per un interior agrícola i forestal, sense oblidar aspectes 
com les 3 R (reduir, reutilitzar i reciclar) en la gestió dels residus, l’ús eficient de l’aigua, 
la reducció del consum energètic o les energies renovables, entre d’altres. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

11.3.2, 11.3.3 

Estimació econòmica: 

36.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm.. d’activitats especifiques als centres docents / any. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         11.3.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Elaborar un programa d’activitats de sensibilització i educació 
ambiental adreçat al conjunt de la vila i de les persones que 
visiten l’Escala. 

Prioritat:     M 

Objectiu: 

Fomentar les pràctiques sostenibles en les conductes dels residents i visitants del 
municipi. 

Descripció: 

A l’igual que en el cas dels centres docents, també s’ha detectat una mancança en 
relació a les activitats de sensibilització i educació ambiental que s’adrecen al conjunt de 
la vila.  

Entenent que la sostenibilitat d’una determinada localitat dependrà, en gran mesura, de 
què les pràctiques i conductes de les persones que hi viuen de manera estable o 
temporal siguin sostenibles, es proposa la realització, des de l’Ajuntament de l’Escala i 
amb el suport de les administracions supramunicipals, d’un programa anual d’activitats 
orientades a incrementar el grau de sensibilització, i de compromís per tant, de la 
població estable i estacional en relació als aspectes ambientals i a la necessitat d’un 
desenvolupament sostenible. 

Aquest programa hauria de contemplar les següents línies d’actuació: 
 La col·laboració i participació del teixit econòmic de l’Escala, en especial el sector 

immobiliari (venta/lloguer d’apartaments), el sector de l’hostaleria, el sector de la 
restauració i el comerç, en la difusió d’aquelles pràctiques i conductes que des de 
l’Ajuntament de l’Escala, en base als resultats de l’actual PALS, es creguin necessàries 
per a garantir una Escala més sostenible. 

 La realització d’activitats de sensibilització i educació ambiental d’àmplia difusió i 
participació durant la temporada alta d’estiu. 

 La realització d’actes en dates assenyalades des del punt de vista de la protecció del 
medi ambient, com ara el Dia de la Terra (22 d’abril), el Dia Mundial del Medi Ambient (5 
de juny) o el Dia Europeu Sense Cotxes (22 de setembre), entre molts altres. 

 L’organització d’un cicle de conferències anuals relacionades amb el medi ambient i el 
desenvolupament sostenible. 

 La programació d’un conjunt d’activitats per a promoure la participació activa de la 
població en aquests aspectes (p.e. sortides guiades per l’entorn natural i rural de la vila, 
actuacions de neteja popular de determinats indrets, sortides en bicicleta, tallers 
d’elaboració de materials a partir de deixalles, etc.). 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

11.3.1, 11.3.3 

Estimació econòmica: 

60.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm., activitats específiques pel conjunt de la vila / any. 
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ACCIONS 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 12:        
POTENCIAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I 

IMPULSAR LA INTEGRACIÓ SOCIAL 
DELS IMMIGRANTS 
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ACCIONS 
 

 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ 12.1.: 
 

Codi:        12.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Potenciar l’àrea de serveis socials atenent a l’increment de les 
necessitats socials detectades (envelliment de la població, 
immigració, problemàtiques de salut mental, etc.) 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Poder donar resposta al futur increment de la problemàtica social del municipi.  

Descripció: 

Des de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Escala es presta un important 
nombre de serveis de caire social adreçats, principalment, a l’atenció de les persones 
més necessitades. D’uns anys ençà, però, s’està detectant un creixement substancial de 
les necessitats socials detectades a la vila, vinculades, entre d’altres, a l’envelliment 
progressiu de la població, la immigració, les problemàtiques de salut mental o el 
creixement del nombre de dones de mitjana edat amb depressió.  
En aquest sentit, i en previsió que aquestes dinàmiques esmentades mantinguin la 
tendència al creixement, cal preveure un increment planificat i progressiu de les 
dotacions econòmiques, materials i de recursos humans de l’Àrea de Serveis Socials, 
per poder continuar oferint de l’Ajuntament un servei eficaç que contribueixi, en la 
mesura de les seves possibilitats, a resoldre o a minimitzar determinades problemàtiques 
socials detectades a l’Escala. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.1.1, 12.1.3, 12.1.6. 

Estimació econòmica: 

85.000 € 

Indicador de seguiment: 

Pressupost aprovat de l’àrea. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:        12.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Establir programes de prevenció dels trastorns de salut mental 
en col·laboració amb agents socials i el departament de sanitat. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Facilitar un tractament preventiu de les malalties mentals per evitar-ne la seva aparició. 

Descripció: 

A partir de l’atenció prestada des de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament, s’han 
detectat diverses problemàtiques, entre elles, un increment de problemes de salut mental 
a la població. 

Des de l’àrea de serveis socials s’ha observat, durant els darrers anys, un increment 
important en els casos amb problemes de salut mental (depressions cròniques, 
esquizofrènia, etc.) també s’ha detectat un nombre creixent de dones de mitjana edat 
afectades per una depressió. 

Per aquests motius es proposa desenvolupar un programa de prevenció dels trastorns 
de la salut mental en col·laboració amb el departament de sanitat. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.1.1, 12.1.2 

Estimació econòmica: 

120.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació Programa de Prevenció de Salut Mental. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:        12.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Adequar la capacitat de l’atenció primària a la demanda 
estacional que es produeix. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Dimensionar el personal mèdic en funció de les necessitats reals a cobrir en funció de 
l’època de l’any. 

Descripció: 

Programa d’atenció a la població turística. En els municipis de l’Escala i de Sant Pere 
Pescador s’aplica, entre els mesos de juny a setembre, un programa especial d’atenció a 
la població turística per tal de poder atendre les necessitats d’un volum de població molt 
més elevat que durant la resta de l’any. Fonamentalment, aquest programa consisteix en 
duplicar el personal que treballa tant en el Centre d’Atenció Primària de l’Escala com en 
el consultori de Sant Pere Pescador. 

Tot i l’existència d’aquest programa, la capacitat d’atenció mèdica queda desbordada, 
per la gran afluència de gent durant el període estival. Per tant es proposa adequar el 
dimensionat del personal mèdic del centre en funció de la previsió real a cobrir. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Departament de Sanitat. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos del Departament de Sanitat. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. de metges assignats en funció de l’època de l’any. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         12.1.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Convenir amb el Departament de Sanitat de la Generalitat la 
dotació d’un servei de rehabilitació al nou centre d’atenció 
primària de l’Escala. Prioritat:     M 

Objectiu: 

Millora de l’oferta de sanitat de la zona i disminució dels desplaçaments a Figueres pels 
pacients. 

Descripció: 

Dintre de les mancances de l’actual Centre d’Atenció Primària (CAP) de l’Escala, ubicat 
en el que era l’antiga Casa de Mar, destaca l’absència d’un servei de rehabilitació per a 
les persones que han patit un determinat accident. El nou CAP que actualment s’està 
construint i que incrementarà notablement les prestacions sanitàries a la vila, tampoc 
preveu aquest servei, de manera que els accidentats de l’Escala i de les localitats 
veïnes s’hauran de continuar desplaçant, com fins ara, fins al centre de rehabilitació més 
proper que està instal·lat en l’Hospital de Figueres.  

S’ha de tenir present que tot procés de rehabilitació comporta la realització, per part de 
l’accidentat, d’un programa de sessions de recuperació, sovint de llarga durada, en un 
centre especialitzat destinat a recuperar la part del cos afectada, de manera que 
requereix d’una important dedicació de la persona interessada que afecta a la seva vida 
personal i professional. Si a més hi afegim el fet d’haver de desplaçar-se periòdicament 
a un centre extern de la vila, llavors els inconvenients del procés de rehabilitació encara 
són majors. 
En aquest sentit, tenint en compte les dificultats que comporta tot procés de rehabilitació 
i més si aquest s’ha de realitzar fora de la vila de residència, tenint en compte també 
que el CAP de l’Escala és el centre sanitari de referència per a les poblacions de 
l’entorn i que en el seu conjunt atén una població d’11.000 persones, considerant d’altra 
banda que el nombre de persones afectades per accidents laborals, accidents de trànsit 
o accidents en activitats lúdiques està augmentant arreu, i tenint en compte també que 
l’envelliment detectat de la població comporta un increment de les lesions en la gent 
gran, es proposa que se signi un conveni amb el Departament de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya la instal·lació al nou CAP de l’Escala d’un servei per a la 
rehabilitació de les persones accidentades, a fi de millorar l’atenció sanitària que es 
presta i de facilitar la recuperació de les persones que han patit un determinat accident.  

Promotors i responsables: 
 Ajuntament de l’Escala. 
 Departament de Sanitat. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos del Departament de Sanitat. 

Indicador de seguiment: 

Signatura del conveni amb el departament sanitat. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         12.1.5 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Crear un centre residencial públic per assistir a la gent gran més 
necessitada. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Oferir un centre d’assistència pública per a la gent gran necessitada. 

Descripció: 

Les dades demogràfiques disponibles mostren una clara tendència a l’envelliment de la 
població de l’Escala, amb un creixement progressiu dels grups de població de major 
edat i una disminució de les cohorts més joves. Aquesta tendència, d’altra banda 
comuna arreu de la comarca i de Catalunya, ja està tenint una evident repercussió des 
del punt de vista sociosanitari, atès que les demandes d’atenció social i sanitària per 
part de persones grans s’han incrementat en els darrers anys. Cada cop hi ha més gent 
gran i aquesta viu més anys, de manera que s’ha de preveure una major assistència 
pública en tots els camps, des de l’atenció domiciliària fins a la dotació de centres de 
residència per a la gent gran. 

Precisament l’absència d’una residència pública a l’Escala pensada per acollir la gent 
gran que ho precisi, és una de les mancances que caldria resoldre en els propers anys, 
preveient un increment de les demandes en aquest sentit. De fet, a l’Escala existeix una 
petita residència privada, Els Pins, però el seu caràcter privat i la seva baixa capacitat 
d’acollida dificulta que la gent gran de l’Escala en pugui fer ús.  

En aquest sentit, es proposa que l’Ajuntament de l’Escala acordi amb el Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència en la 
matèria, la creació d’una residència pública per a la gent gran a l’Escala i també per a la 
gent gran dels pobles situats dins del seu àmbit d’influència.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Departament de Benestar Social. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.1.1, 12.1.2. 

Estimació econòmica: 

Recursos del Departament de Benestar Social. 

Indicador de seguiment: 

Signatura del conveni amb la Generalitat de Catalunya. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         12.1.6 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Afavorir l’ús de part dels habitatges de temporada com a 
habitatges de lloguer per a la gent jove i altres col·lectius. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millorar l’oferta d’habitatges de lloguer per a certs col·lectius del municipi. 

Descripció: 

Una de les problemàtiques detectades durant la realització del PALS en relació a 
l’habitatge, és la manca d’habitatges de lloguer per al conjunt de l’any que hi ha a 
l’Escala, tal i com també constaten l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Escala 
i la Sindicatura de Greuges de la vila.  

Si bé la quantitat d’habitatges que hi ha a l’Escala és molt important, el fet que la gran 
majoria tinguin un caràcter estacional i estiguin pensades per a satisfer la gran demanda 
turística de la temporada alta d’estiu, fa que la gent que viu a l’Escala de manera 
permanent tingui dificultats per accedir a un habitatge estable durant tot l’any, ja que 
durant l’estiu, aquests es destinen al turisme. També és problemàtica la situació en què 
es troben aquelles persones que venen de fora del municipi a treballar-hi durant la 
temporada, i que difícilment poden assumir el lloguer d’un habitatge als preus que es 
determinen durant l’estiu i amb les baixes retribucions que reben en termes generals. 

En aquest sentit, cal que des de l’Ajuntament de l’Escala s’endegui un conjunt 
d’actuacions encaminades a facilitar l’accés a l’habitatge de determinats col·lectius del 
municipi, com ara els joves, les famílies monoparentals o les persones immigrants, i 
també a aquells col·lectius que venen temporalment a l’Escala a cobrir una part de la 
demanda de treball que es produeix durant la temporada alta d’estiu o d’altres moments 
de l’any. A banda de facilitar l’accés a l’habitatge de determinats col·lectius, també es 
podria aprofitar una part del parc d’habitatges de l’Escala que resta sense ús la major 
part de l’any. 

Entre aquestes actuacions, es podria estudiar, conjuntament amb els propietaris locals, 
la creació d’una borsa d’habitatge de lloguer permanent durant tot l’any, en la que hi 
hagués un conjunt d’habitatges que no estiguessin sotmesos a les dinàmiques 
turístiques. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.1.7 

Estimació econòmica: 

12.000 € 

Indicador de seguiment: 

Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer permanent. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         12.1.7 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure la creació d’habitatges de lloguer a partir de les noves 
promocions residencials previstes. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer de tot l’any del municipi a preus assequibles 
pels col·lectius més desafavorits. 

Descripció: 

Existeixen diferents col·lectius de la societat que per raons principalment econòmiques 
tenen moltes dificultats per accedir a un habitatge digne i en condicions. Són els joves 
que es volen emancipar de casa dels pares i no han aconseguit encara una feina prou 
estable i remunerada, de la gent gran, de les famílies que tenen una renda disponible 
per sota de la mitja o dels col·lectius d’immigrants que arriben a la vila. 
En previsió de les noves promocions residencials que s’han de fer a l’Escala, es proposa 
que es promogui des de l’Ajuntament de l’Escala la construcció de nous habitatges 
públics de lloguer per a les famílies i persones més necessitades del municipi. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.1.6 

Estimació econòmica: 

240.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm.. habitatges de lloguer a preus assequibles disponibles. 
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ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 12.2.: 
Codi:         12.2.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Impulsar programes d’integració social dels col·lectius 
d’immigrants. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Facilitar la integració dels col·lectius d’immigrants. 

Descripció: 

Des de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de l’Escala, es presten diversos serveis 
adreçats a l’atenció de les persones més necessitades de la població local. Tenint en 
compte les tendències poblacionals, on es detecta un increment de la immigració de 
països no comunitaris, en especial del nord d’Àfrica, d’Amèrica del sud i d’Europa de 
l’est. Es proposa impulsar uns programes  d’integració social d’aquest col·lectiu per tal 
de facilitar la convivència dels Escalencs. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.2.2, 12.2.3 

Estimació econòmica: 

20.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació del programa de foment de la integració social. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         12.2.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Ajudar a l’auto-organització dels immigrants (de qualsevol 
procedència) en associacions i entitats. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millorar l’organització dels immigrants del municipi per facilitar la seva integració. 

Descripció: 

Fonamentalment, hi ha dos col·lectius de persones immigrants clarament diferenciats: 
per un cantó, els immigrants de països europeus, que són majoritàriament gent gran 
benestant, generalment poc arrelada socialment, que estableix la seva segona 
residència a l’Escala, a on hi passen una bona part de l’any. D’altra banda, hi ha els 
immigrants que provenen del Nord d’Àfrica, de centre i sudamèrica i dels països de 
l’Europa de l’est, que són relativament joves d’un nivell econòmic baix, amb unes 
necessitats molt clares d’habitatge, ocupació i ensenyament, principalment. 

Per tal de facilitar la integració es proposa ajudar a l’auto-organització dels col·lectius en 
associacions i entitats. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.2.1, 12.2.3 

Estimació econòmica: 

50.000 € 

Indicador de seguiment: 

Núm. associacions i entitats d’immigrants noves. 
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ACCIONS 
 

 
Codi:         12.2.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure la integració dels immigrants en el teixit associatiu de 
la ciutat. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Facilitar la integració social al teixit municipal. 

Descripció: 

Actualment, gràcies al saldo migratori positiu resultant (immigracions- emigració), es 
compensa el decreixement natural de la població (major mortalitat que natalitat) i 
l’Escala presenta un lleuger increment interanual en el nombre d’habitants. Sense la 
immigració, la població de l’Escala decreixeria. 

Es proposa que el teixit associatiu de la ciutat, juntament amb l’Ajuntament es promogui 
la integració del col·lectiu al municipi. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

12.2.1, 12.2.2 

Estimació econòmica: 

Recursos propis Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

No hi ha. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 13:         
FOMENTAR LA IDENTITAT DE L’ESCALA 
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ACCIONS 
 

 

 200



PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ 13.1.: 
 

Codi:         13.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Elaborar el Pla Director d’equipaments Culturals. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Realitzar una planificació global d’infraestructures culturals necessàries pel municipi, així 
com una programació conjunta de diferents activitats. 

Descripció: 

A l’Escala, a l’actualitat, la practica habitual està dominada més pel dia a dia i per les 
necessitats del moment que no pas pel seguiment d’una o més línies estratègiques 
contemplades dins d’un treball prèviament planificat. Aquesta manca de planificació porta 
a situacions com el desfasament de la biblioteca municipal (únic equipament obligatori 
per l’Ajuntament) o la manca de planificació d’espais buits de Ca les Monges. 
Es proposa desenvolupar un Pla Director Cultural de l’Escala o eina similar, que 
planifiqui les infraestructures culturals necessàries per a la vila, en el que, a partir de les 
necessitats i demandes culturals detectades tant en la població estable com dels fluxos 
turístics, es planifiquin, es programin i s’executessin les pertinents instal·lacions culturals 
que possibilitessin la superació de l’actual dèficit d’equipaments. 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

13.1.2, 13.1.3 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació per part del ple de l’Ajuntament del Pla Director Cultural. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         13.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Prioritzar i agilitzar al màxim la construcció d’una nova biblioteca 
municipal. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Millorar la infraestructura per a potenciar i facilitar l’accés a l’equipament públic. 

Descripció: 

La Biblioteca Municipal Víctor Català (1984), l’únic equipament públic que és obligatori 
per a un municipi de la dimensió de l’Escala, s’ha quedat des de fa anys molt petita per a 
la població potencial que en pot fer ús, que supera els 6.000 habitants de manera estable 
i que se situa al voltant de les 47.000 persones durant la temporada alta d’estiu, sense 
oblidar els usuaris que poden venir dels petits municipis de l’entorn. 

Segons els requisits legals establerts, l’Escala hauria de disposar ja d’una biblioteca que 
ocupés un mínim de 500 m2, mentre que la instal·lació actual només ocupa 120 m2. 
Aquesta greu mancança d’espai físic provoca una barreja insostenible i gens funcional 
de les diferents seccions que conformen la instal·lació actual, i impossibilita l’exposició 
d’unes 3.000 publicacions de les 19.000 de les quals disposa la biblioteca. D’altres 
mancances destacades fan referència als horaris d’obertura i a les nul·les condicions 
d’accessibilitat. 

Atenent a la cabdal transcendència que té una biblioteca per a la vida cultural i educativa 
d’una localitat, i tenint en compte les obsoletes condicions de l’actual instal·lació, es 
proposa que es prioritzi i s’agilitzi al màxim la construcció d’un nou equipament de 
biblioteca municipal, amb una superfície mínima de 500 m2, en un espai plenament 
accessible per a tot tipus de persones amb independència de les seves condicions 
físiques, i amb tots els requisits necessaris (sales de lectura, sales d’audiovisuals, sales 
d’estudi, espai infantil, espai d’exposicions, magatzem, etc.). 
Per a finançar aquesta nova instal·lació, cal cercar l’ajuda del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

13.1.1, 13.1.3 

Estimació econòmica: 

60.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació projecte 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         13.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Elaborar un programa per a la millora de l’accessibilitat dels 
equipaments públics culturals. 

Prioritat:     C 

 

Objectiu: 

Adaptació dels equipaments públics de l’escola de referència a les barreres 
arquitectòniques. 

Descripció: 

Diversos equipaments d’elevada concurrència, com la Biblioteca Municipal Víctor Català, 
l’Escola Municipal de Música “El Gavià” o el Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova, 
no estan adaptats a les condicions d’accessibilitat que exigeix la normativa vigent per a 
tot equipament públic, atès que presenten importants barreres arquitectòniques que els 
fan inaccessibles per a persones amb dificultats físiques per al desplaçament. 
Per aquest motiu, es proposa que s’elabori un programa destinat a la millora de 
l’accessibilitat d’aquests equipaments, per tal de dotar-los el més aviat possible de les 
mesures pertinents que són obligatòries (ascensors, rampes d’accés, etc.). 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

13.1.1, 13.1.2 

Estimació econòmica: 

18.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació per part del ple de l’ajuntament del pla d’accessibilitat. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         13.1.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Planificar i programar la construcció d’una nova pista 
poliesportiva descoberta per atendre les necessitats actuals. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Millorar l’oferta pública per a la pràctica esportiva. 

Descripció: 

Una de les principals mancances que s’han detectat des del Patronat Municipal de 
l’Esport de l’Escala en relació a les infraestructures esportives, és la necessitat d’una 
nova pista poliesportiva apta per a la pràctica de diferents esports com el futbol-sala, el 
bàsquet o l'hoquei línia, i que permeti descongestionar una instal·lació que està arribant 
al seu punt de saturació com és el pavelló municipal. 

En aquest sentit, es proposa que l’Ajuntament de l’Escala planifiqui la ubicació d’una 
nova pista esportiva, i programi la seva execució. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

13.1.5 

Estimació econòmica: 

60.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació projecte.. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         13.1.5 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Promoure l’oferta privada d’instal·lacions i activitats esportives. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Facilitar la pràctica esportiva pels residents i visitants de l’Escala. 

Descripció: 

Més enllà de les instal·lacions esportives de caràcter públic que hi ha a l’Escala i més 
enllà de les activitats que es promouen des del Patronat Municipal de l’Esport, no 
existeixen d’altres iniciatives en el camp de l’esport a l’Escala, a excepció d’un gimnàs 
privat. Tenint en compte la importància de la pràctica continuada d’una determinada 
modalitat esportiva per a la salut de les persones, i tenint en compte que l’oferta privada 
actual és testimonial, es planteja que l’Ajuntament de l’Escala promogui la creació de 
noves empreses que centrin la seva activitat en determinades pràctiques esportives 
(gimnàs, aeròbic, arts marcials, etc.). 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

13.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament.  

Indicador de seguiment: 

Núm. d’empreses de pràctica esportiva / any. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 13.2.: 
 

Codi:         13.2.1. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar el catàleg del patrimoni de l’Escala. 

 Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Documentar i recopilar els elements del patrimoni local de l’Escala. 

Descripció: 

El municipi de l’Escala disposa avui en dia d’un patrimoni de gran valor i diversitat, ja 
sigui des de la vessant arqueològica, arquitectònica, cultural, històrica, rural, natural o 
fins i tot festiva.  

Per a garantir la protecció dels elements patrimonials d’interès de l’Escala, és necessari 
que s’elabori un catàleg del patrimoni local, tal i com està previst en la normativa 
urbanística vigent, en el que a partir d’una recopilació i documentació exhaustiva dels 
elements de patrimoni arqueològic, arquitectònic, cultural, rural o natural, es determinin 
quins són els elements a protegir de manera especial de l’Escala. Amb el catàleg primer 
i després amb el pertinent pla especial de protecció del patrimoni, l’Ajuntament de 
l’Escala es dotarà d’un instrument clau per a la protecció i conservació del patrimoni 
local. 
Per a la realització del catàleg, es recomana en primera instància realitzar un exhaustiu 
inventari de tots els elements patrimonials existents a l’Escala, a partir del qual es pugui 
determinar quins són els elements que realment han de gaudir d’un règim de protecció 
especial i que han de ser catalogats. El catàleg ha de ser aprovat per l’Ajuntament i 
posteriorment per la Generalitat de Catalunya. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Generalitat de Catalunya. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

13.2.2, 13.2.3 

Estimació econòmica: 

30.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació del catàleg del patrimoni de l’Escala. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         13.2.2. 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Realitzar un projecte global o pla director per a la protecció, la 
conservació i la difusió integral del patrimoni de l’Escala. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Desenvolupar un marc que contempli els actius patrimonials en el seu conjunt i que 
estableixi les estratègies a seguir en relació a la protecció, conservació, gestió i difusió 
dels diferents elements de patrimoni. 

Descripció: 
Si bé s’han previst diverses i importants actuacions per a potenciar el patrimoni local, 
algunes de les quals s’estan executant a l’actualitat, aquestes no responen o no han  
estat pensades en el marc d’un necessari projecte global que planifiqui la protecció, 
conservació i difusió del conjunt del patrimoni de l’Escala. 

En aquest sentit, es proposa realitzar un pla director que contempli els actius 
patrimonials de l’Escala en el seu conjunt (jaciments arqueològics, nuclis poblacionals 
històrics, edificis, construccions i elements immobles històrics, etc.), que estableixi les 
estratègies a seguir en relació a la seva necessària protecció, conservació, gestió i 
difusió, que aprofundeixi en les possibles línies de finançament econòmic, que plantegi 
les vies participació del teixit econòmic i social, i que prevegi el suport necessari de les 
administracions públiques per a tirar-lo endavant. D’alguna manera, aquest pla director 
seria el marc de l’actuació patrimonial a nivell local en el que s’han de fixar les línies a 
seguir en aquest camp, a mode d’un pla estratègic, i a partir del qual s’haurien de 
realitzar el conjunt de mesures concretes adreçades a la protecció, conservació i difusió 
del patrimoni. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

13.2.1, 13.2.3 

Estimació econòmica: 

36.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació per part del ple de l’Ajuntament del Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         13.2.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Convenir amb els propietaris privats de determinats elements 
patrimonials un major ús públic dels mateixos. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Desenvolupar les rutes turístiques del municipi, poden visitar les diferents construccions 
arquitectòniques, i fomentar un turisme cultural. 

Descripció: 
Una part important dels edificis i construccions històriques de l’Escala, com ara l’Alfolí de 
la Sal, Can Maranges, Casa Albert, el Museu Arxiu Víctor Català, els masos de Cinclaus 
o els masos de les Corts, són de propietat privada i per tant no poden ser visitades de 
manera corrent. Només de manera molt puntual es pot visitar alguna d’aquestes i 
d’altres edificacions, com és el cas de Can Maranges o el Museu Arxiu Víctor Català.  

Caldria, doncs, a fi de garantir una completa difusió del patrimoni local, convenir amb les 
propietats privada un major ús públic de determinades edificacions d’interès, establir 
diferents estratègies, com, per exemple, convenir amb les propietats privades. A banda, 
caldria aprofundir en d’altres estratègies que procuressin el mateix fi, com ara atreure la 
iniciativa privada en l’adquisició de certs edificis de referència per a la vila, o 
incrementar, en d’altres casos, les dotacions públiques per a garantir la dinamització del 
major nombre d’elements patrimonials possibles.  

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

13.2.1, 13.2.2 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament.  

Indicador de seguiment: 

Número d’edificis gestionats des de l’Ajuntament. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 14: IMPLICAR ALS 
CIUTADANS I ALS AGENTS SOCIALS I 

ECONÒMICS EN EL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ 14.1.: 

Codi:         14.1.1 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Crear una àrea de participació ciutadana dins de l’Ajuntament de 
l’Escala. 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Implantar un eix de participació dins de l’estructura de l’Ajuntament. 

Descripció: 

L’actual organigrama de l’Ajuntament de l’Escala no contempla una àrea de Participació 
Ciutadana ni una regidoria específica per aquesta matèria. Entenent que cal potenciar la 
participació ciutadana i que aquesta funció d’impuls ha de recaure en l’Ajuntament de 
l’Escala, es proposa que es creï una àrea i una regidoria específica de Participació 
Ciutadana, que s’encarregui de l’organització i coordinació dels processos participatius 
puntuals que s’endeguin, de l’impuls de totes les dinàmiques participatives o del 
contacte amb les entitats locals. Aquesta àrea hauria de tenir un caràcter marcadament 
transversal i hauria de comptar amb un tècnic de dinamització participativa. 
 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 

Estimació econòmica: 

36.000 € 

Indicador de seguiment: 

Aprovació per part de l’Ajuntament de l’àrea de participació. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         14.1.2 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Creació d’espais de convivència i de relació que afavoreixen la 
comunicació i la vida associativa. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Facilitar l’associacionisme de les diverses entitats del municipi. 

Descripció: 

Dels diversos equipaments públics de l’Escala, no hi cap que sigui compartit per varies 
entitats locals, a excepció en part de Can Masset, on a banda de ser la seu de diversos 
serveis de l’Ajuntament, hi ha espais per a diverses entitats o col·lectius com Baobab, 
colla Gegantera, comissió de Festes o comissió de carnaval. La pràctica totalitat de les 
entitats locals ocupen espais separats, fet que no contribueix a potenciar la coordinació i 
la col·laboració dins del món associatiu de l’Escala. 
De manera que es proposa que l’Ajuntament de l’Escala prioritzi, dins de la seva política 
d’equipaments, la creació d’un ateneu o un hotel d’entitats, ja sigui a partir de la 
construcció d’un nou edifici o de la reconversió dels usos i millora d’algun de ja existent, 
que pugui ser compartit pel gruix de les associacions locals i que sigui un punt de 
trobada permanent per al món associatiu de l’Escala.  

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

14.1.1, 14.1.3, 14.1.4 

Estimació econòmica: 

60.000 € 

Indicador de seguiment: 

Presentació del projecte. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         14.1.3 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Establir el pacte cívic de l’Escala per la sostenibilitat i fomentar 
l’adhesió de la gent de l’Escala i del seu teixit socieconòmic. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Implicar i adherir a la gent i al teixit socioeconòmic al desenvolupament del PALS. 

Descripció: 

Una vegada s’hagi definit i aprovat el Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) de 
l’Escala, es proposa elaborar, com s’ha fet en d’altres municipis, un petit catàleg amb els 
principals compromisos que les persones que viuen a l’Escala, principalment les que hi 
viuen tot l’any però també les que hi venen temporalment, i també els agents econòmics i 
socials de la vila haurien d’assumir per a contribuir a què es pugui complir el PALS i, per 
tant, a què el municipi sigui, progressivament, cada vegada més sostenible.  
Una vegada s’hagi elaborat i distribuït arreu de l’Escala, es proposa que aquest catàleg, 
que es podria anomenar “Pacte Cívic de l’Escala per la Sostenibilitat”, sigui assumit pel 
conjunt de la vila a partir, per exemple, d’algun acte públic en el que les persones, les 
entitats o les empreses que ho desitgin s’hi puguin adherir i corresponsabilitzar, encara 
que sigui d’una manera més aviat simbòlica. Cal tenir en compte que una part important 
de les mesures del PALS precisaran de la implicació activa de la gent i també del teixit 
econòmic i social, de manera que aquesta podria ser una manera per a fomentar, ja des 
d’un inici, l’adopció d’uns hàbits de vida (per part de les persones) i d’unes pautes de 
desenvolupament econòmic (per part principalment de les empreses) menys agressius 
amb l’entorn. Aquest Pacte s’hauria de sotmetre a una revisió i a una renovació amb 
caràcter anual. 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

14.1.1, 14.1.2, 14.1.4 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. adhesions al pacte. 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

 
Codi:         14.1.4 

 

Denominació de l’acció o projecte: 

Produir i difondre informació ambiental útil, que doni alternatives i 
faciliti a la ciutadania  l’associació de la seva part de 
responsabilitat. 

 

Prioritat:     M 

 

Objectiu: 

Fomentar la participació ciutadana facilitant la informació ambiental actualitzada del 
municipi. 

Descripció: 

La Unió Europea va aprovar la Directiva 90/301/CEE, sobre el lliure Dret a l'Accés a la 
Informació Ambiental, transposada a casa nostra per la llei 55/1999 (modificació de la 
38/1995). Aquesta llei regula l'accés a la informació ambiental (qualsevol informació 
disponible sobre l'estat de les aigües, l'aire, el sòl, la fauna, la flora, les terres i els espais 
naturals i sobre les activitats o mesures que els afectin) que tingui l'Administració 
Pública.  

Arrel de l'esmentada llei es crea, a nivell de la Unió Europea, l'Agencia Europea de Medi 
Ambient i a casa nostra l'Oficina d'Informació Ambiental del Departament de Medi 
Ambient. 

Una evidència de la progressiva conscienciació ambiental de la població és la demanda 
dels ciutadans per accedir sense obstacles a qualsevol tipus d'informació existent sobre 
el particular. Per altra part, la informació facilita la participació, i la participació ciutadana 
és una de les claus de l'èxit de la implantació de les polítiques ambientals 

 

Promotors i responsables: 

Ajuntament de l’Escala. 

Sinèrgies/relacions amb altres accions o projectes: 

14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 

Estimació econòmica: 

Recursos propis de l’Ajuntament. 

Indicador de seguiment: 

Núm.. d’actes de participació ciutadana / any 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) DEL MUNICIPI DE L'ESCALA 

ACCIONS 
 

BUIDATGE DELS PLANS D'ACCIÓ LOCAL (PAL) 
 

VALORACIÓ ECONÒMICA: 

AUDITORIA NÚM. LÍNIES NÚM. PROGRAMES NÚM. ACCIONS NÚM. ACCIONS 
VALORADES 

Pressupost del PAL 
propers 10 anys 

L’ESCALA 14      31 144 144 3.463.340 €

VALORACIÓ ECONÒMICA: 

Curt Mig Llarg Total 
Prioritat / Termini 

Nº accions Nº valorades 
(pressupost) Nº accions Nº valorades 

(pressupost) Nº accions Nº valorades 
(pressupost) Nº accions Nº valorades 

(pressupost) 
Total  3.463.340 53 800.040 87 2.591.300 4 72.000 144 
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