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1.- Contingut i metodologia
El Pla d’Acció és la clau perquè els procediments d’una Agenda 21 Local siguin un fet real i el
municipi avanci cap a la sostenibilitat. Constitueix l’eix i el punt de partida de l’Agenda 21. La
base del Pla ha estat la diagnosi prèvia que s’ha fet del municipi i per arribar-hi ha estat
necessària la participació activa de la ciutadania, dels agents socials, dels governants i del
mateix equip tècnic per consensuar-lo.
El Pla d’Acció Local de Capmany s’articula en tres nivells, que aporten un grau creixent de
concreció pel que fa als objectius i als instruments previstos per a la seva aplicació:
•

Les línies estratègiques. Responen als objectius prioritaris als quals vol tendir el
municipi: al model de municipi, als interessos, desigs i sensibilitats que han expressat
el conjunt d’agents econòmics i socials, respectant els criteris tècnics de la diagnosi.
Les línies intenten mantenir una visió de conjunt, integrant tots els factors d’incidència
ambiental, per la qual cosa demanen un treball conjunt des de diferents òrgans
municipals que actuen sobre el municipi, evitant la tendència a la sectorialització.

•

Programes d’actuació. Defineixen els objectius bàsics de cada línia

•

Accions. Cada programa es concreta en diverses accions o projectes concrets. La
diagnosi ambiental ha posat de relleu els aspectes en què cal incidir per fer
compatible el desenvolupament social i econòmic amb la sostenibilitat ambiental.
Cada problemàtica detectada genera, per tant, alguna proposta d’actuació preventiva
o correctora dels seus efectes negatius. Les accions, estructurades en fitxes, es
prioritzen i es determina el termini d’execució, es defineixen els agents i persones
responsables, es preveuen les fonts de finançament i incorporen uns indicadors com a
sistemes de control i d’avaluació permanent.

El nombre de línies, programes i accions del Pla és el següent:
6 Línies estratègiques
16 programes
47 accions

1.1.- Característiques de les accions
Número acció: és l’identificador d’ordre en relació a la línia estratègica i programa al que
pertany cada acció.
Justificació: Fa esment a aquella problemàtica o potencialitat detectada a la diagnosi i que ha
motivat la creació de l’acció.
Objectiu: Objectiu específic que vol assolir l’acció concreta.
Descripció: Defineix amb més concreció l’actuació.
Tasques: Es defineixen les tasques concretes que s’hauran de dur a terme per tal de que
l’acció es pugui desenvolupar
Normatives vinculants: S’inclou quan es pertinent indicar el marc legislatiu que fonament la
proposta.
Ajuts/Subvencions econòmiques: S’inclou quan es pertinent indicar a les subvencions o
ajuts que es poden accedir per tal de desenvolupar l’acció.
Grau prioritat: Prioritat establerta per a l’acció i determinada a través del procés participatiu,
considerant-se, segons el grau d’importància o necessitat, grau de prioritat alt, mitjà o baix.
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Termini d’execució: Termini d’execució que es proposa que es completi l’acció, considerant:
•

Curt: menys de 2 anys

•

Mitjà: de 3 a 5 anys

•

Llarg: més de 5 anys

Pressupost estimat: Estimació orientativa del pressupost (expressat en euros o hores de
treball) que es requerirà per portar a terme l’acció. Aquesta valoració planteja força dificultats,
especialment que les actuacions no es poden detallar a un nivell suficient per pressupostarles, o bé quan es tracta d’accions que són a llarg termini. En molts casos es recomana
analitzar la situació amb detall per poder determinar si calen o no actuacions. En aquests
casos a al fitxa apareix “indefinit”.
Algunes de les accions poden ser interioritzades i executades directament pel propi personal
de l’ajuntament, sense que comporti un cost addicional sobre el pressupost municipal: en
aquests casos es considera la valoració en hores.
Font de finançament: Relació d’entitats que en el moment de redactar el Pla poden contribuir
aportant els recursos econòmics necessaris per a l’implementació del Pla.
Interrelació amb altres accions: Indica el codi de altres accions que mantenen certa relació,
ja sigui perquè són complementaries o una és conseqüència de l’altre.
Indicadors de seguiment: Indicadors o indicadors que sostenibilitat que formen part del Pla
de seguiment i que estan relacionats directa o indirectament amb l’acció proposada.
Agents vinculats a l’execució: Tots aquells agents que estan involucrats perquè l’acció es
pugui dur a terme. No només aquell que l’executa sinó també aquells a qui va dirigida.

1.2.- Clau d’interpretació dels acrònims que apareixen a les fitxes de les accions
AC

Ajuntament de Capmany

ACA

Agència Catalana de l'Aigua

ACT

Agència Catalana de Turisme

ADF

Agrupació de Defensa Forestal

ARC

Agència de Residus de Catalunya

CCAE
CCPAE
CCPI
CE

Consell Comarcal Alt Empordà
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
Consell Català de la Producció Integrada
Comunitat Europea

CEE

Comunitat Econòmica Europea

CEIP

Centre Educació Infantil i Primària

CIDEM

Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora, tractat sobre comerç internacional
d'espècies salvatges de fauna i flora en perill

COV
CRDOE

Compostos Orgànics Volàtils
Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO)
Empordà

DAR

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

DdG

Diputació de Girona

DGDR

Direcció General de Desenvolupament Rural

DGPC

Direcció General del Patrimoni Cultural
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DMAH
ET
FEDER

Departament de Medi Ambient i Habitatge
Empresari d'Establiments Turístics
Fons Europeu de Desenvolupament Regional

FN

Fundació Natura

FTP

Fundació Territori i Paisatge

GENCAT
GAR

Generalitat de Catalunya
Gremi d'Agricultors i Ramaders

GEPEC

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp

ICAEN

Institut Català d'Energia

INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

MF

Ministerio de Fomento

PC

Població de Capmany

PM10

Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres

PROGREMIC Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
PSGF

Pla Simple de Gestió Forestal

PTGC

Pla Tècnic de Gestió Cinegètica

PTGMF
SEO
UP

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
Sociedad Española de Ornitología
Unió de Pagesos
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2.- Proposta de Pla d’Acció Local
2.1- Definició de les línies estratègiques

Línia estratègica 1. Millora de l’estructura i mobilitat urbana, i preservació
del patrimoni arquitectònic i cultural
Objectiu: millorar la qualitat estètica i de vida del municipi a través d’una
ordenació més adequada i acurada

Línia estratègica 2. Conservació del paisatge agroforestal i prevenció
d’incendis forestals
Objectiu: Gestionar el paisatge agrari i el medi natural per potenciar la
diversitat de flora i fauna i reduir el risc d’incendis forestals

Línia estratègica 3. Ús i gestió eficient dels recursos naturals
Objectiu: Millorar la gestió en l’àmbit energètic, de l’aigua, dels residus i de la
contaminació

Línia estratègica 4. Manteniment del sector primari i diversificació
d’activitats econòmiques.
Objectiu: Reforçar el sector primari i incentivar un desenvolupament econòmic
sostenible

Línia estratègica 5. Dinamització i cohesió del teixit social, i millora de les
comunicacions
Objectiu: millorar la qualitat estètica i de vida del municipi a través d’una
ordenació més acurada

Línia estratègica 6. Aplicació del PALS per millorar la gestió local
Objectiu: Dur a terme les diferents accions del PALS per una millor gestió i
coordinació entre les diferents àrees de l’administració local
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2.2- Definició dels programes d’actuació
Línia estratègica 1. Millora de l’estructura i mobilitat urbana, i preservació
del patrimoni arquitectònic i cultural
Objectiu: millorar la qualitat estètica i de vida del municipi a través d’una
ordenació més adequada i acurada

Programa 1.1

Desenvolupar
necessàries

les

figures

de

planejament

urbanístic

Descripció: Desplegar tot un conjunt de figures de planejament urbanístic per tal
d’aconseguir una ordenació del municipi que respongui a les necessitats reals de la
població
Programa 1.2

La planificació de la mobilitat com una eina d’ordenació
territorial

Descripció: Planificar tots aquells factors que intervenen en la mobilitat i que afecten a
qualsevol tipus de desplaçaments, llargs i curts, amb vehicle o sense

Programa 1.3

Conservació i valorització del patrimoni arquitectònic,
cultural i prehistòric del municipi

Descripció: Identificar i posar en coneixement l’estat dels béns patrimonials, per tal de
millorar la seva gestió i conservació

Línia estratègica 2. Conservació del paisatge agroforestal i prevenció
d’incendis forestals
Objectiu: Gestionar el paisatge agrari i el medi natural per potenciar la
diversitat de flora i fauna i reduir el risc d’incendis forestals

Programa 2.1

Protecció del paisatge agroforestal i de la biodiversitat

Descripció: Buscar estratègies viables per al manteniment de la biodiversitat del
municipi
Programa 2.2.

Preservació de les zones forestals i mitigació del risc
d’incendis

Descripció: Millorar la gestió dels terrenys forestals i mantenir les potencialitats del
paisatge agroforestal de Capmany per tal de mitigar el risc d’incendis
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Línia estratègica 3. Ús i gestió eficient dels recursos naturals
Objectiu: Millorar la gestió en l’àmbit energètic, de l’aigua, dels residus i de la
contaminació
Programa 3.1

Valorització i minimització dels residus municipals

Descripció: Desenvolupar una sèrie d’estratègies i mecanismes per tal de complir
amb els objectius del PROGREMIC (2007-2012)
Programa 3.2

Minimització i control de la contaminació

Descripció: Desenvolupar un seguit de mesures i pautes d’actuació per tal de reduir i
controlar les problemàtiques de contaminació de l’aigua, l’aire i el sòl.

Programa 3.3

Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, i potenciació de
les energies renovables

Descripció: Incentivar l’estalvi i l’eficiència energètica entre la ciutadania, però també
en els edificis municipals

Programa 3.4.

Control i eficiència en la gestió de l’aigua

Descripció: Promoure l’estalvi d’aigua pels diferents usos, especialment el domèstic i
el industrial, així com millorar el problema dels abocaments i de l’estat dels aqüífers
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Línia estratègica 4. Manteniment del sector primari i diversificació
d’activitats econòmiques.
Objectiu: Reforçar el sector primari i incentivar un desenvolupament econòmic
sostenible

Programa 4.1

Promoure una activitat agrícola sostenible i rentable

Descripció: L’activitat agrícola de Capmany es basa en la producció de cereals i
farratges per l’engreix de bestiar, també destaca l’activitat vitivinícola i l’oli. Tanmateix,
no existeix una diversificació de la producció agrícola. És necessari reforçar el sector
vinícola i la producció de l’oli i mantenir activa la resta de producció agrícola, tan pel
manteniment del paisatge agrari, com per la diversificació de l’economia local
Programa 4.2

Potenciar el sector del vi de Capmany per obtenir uns
productes més competitius

Descripció: Per enfortir el sector del vi de Capmany, cal incidir en la qualitat del
producte final en el procés productiu. D’aquesta manera es mantindrà l’activitat
d’aquest sector i, al mateix temps, serà més competitiu en el mercat

Programa 4.3

Intensificar l’activitat turística
diversificar l’economia

de qualitat ambiental

i

Descripció: Desenvolupar una activitat turística que no impliqui el malbaratament dels
recursos i que es desenvolupi respectant l’entorn. Cal donar a conèixer aquest nou
model d’allotjament com la resta d’actius turístics de Capmany

Línia estratègica 5. Dinamització i cohesió del teixit social, i millora de les
comunicacions
Objectiu: millorar la qualitat estètica i de vida del municipi a través d’una
ordenació més acurada
Programa 5.1

Desenvolupar
ciutadana

eines

de

cohesió

social

i

participació

Descripció: A través de participació ciutadana i la seva involucració s’han de crear
mecanismes de desenvolupament social que ajudin al desenvolupament global del
municipi
Programa 5.2

Controlar la implantació dels mecanismes que permetin
millorar les comunicacions

Descripció: Planificar la instal·lació d’antenes, repetidors o aparells que permetin
millorar les comunicacions, de forma que siguin útils i no suposin un impacte visual i
ambiental important
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Línia estratègica 6. Aplicació del PALS per millorar la gestió local
Objectiu: Dur a terme les diferents accions del PALS per una millor gestió i
coordinació entre les diferents àrees de l’administració local
Programa 6.1

Desenvolupament del PALS coordinant les diferents àrees
de l’Ajuntament

Descripció: Motivar les interrelacions entre tècnics i treballadors de les diverses àrees
de l’Ajuntament per aconseguir una planificació del municipi
Programa 6.2

Incorporació de les noves tecnologies en la gestió municipal

Descripció: Aplicar les noves tecnologies que hi ha actualment al mercat i que
donaran una millor capacitat de gestió al consorci municipal
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2.3- Definició de les accions específiques
Línia estratègica 1. Millora de l’estructura i mobilitat urbana, i preservació
del patrimoni arquitectònic i cultural
Objectiu: millorar la qualitat estètica i de vida del municipi a través d’una
ordenació més adequada i acurada

Programa 1.1

Desenvolupar
necessàries

les

figures

de

planejament

urbanístic

Descripció: Desplegar tot un conjunt de figures de planejament urbanístic per tal
d’aconseguir una ordenació del municipi que respongui a les necessitats reals de la
població
Acció 1.1.1

Programa 1.2

Impulsar la redacció d’un nou planejament (POUM) que incorpori
els criteris de sostenibilitat i aporti valors ecològics, connectors i
paisatgístics al sòl no urbanitzable i al sòl urbà

La planificació de la mobilitat com una eina d’ordenació
territorial

Descripció: Planificar tots aquells factors que intervenen en la mobilitat i que afecten a
qualsevol tipus de desplaçaments, llargs i curts, amb vehicle o sense

Acció 1.2.1

Campanya de sensibilització ciutadana per a una mobilitat
sostenible

Acció 1.2.2

Crear un sistema de transport públic rural a nivell supramunicipal
“transport a la carta”

Acció 1.2.3

Condicionar la carretera GI-602 i millorar-ne l’estat per augmentar
la seguretat

Acció 1.2.4

Incorporar les condicions necessàries a nivell de planejament i
possible redacció de projecte per intentar millorar la incorporació
a la N-II des de la GI-602

Acció 1.2.5

Millorar l’accés al nucli de Bosquerós, la Vall i Roca Cagalera

Acció 1.2.6

Elaborar un catàleg de camins
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Programa 1.3

Conservació i valorització del patrimoni arquitectònic,
cultural i prehistòric del municipi

Descripció: Identificar i posar en coneixement l’estat dels béns patrimonials, per tal de
millorar la seva gestió i conservació

Acció 1.3.1

Valoració del patrimoni vitivinícola com a elements d’identitat del
municipi

Acció 1.3.2

Potenciar la imatge del patrimoni arquitectònic i prehistòric del
municipi com a elements d’atracció turística i cultural.

Acció 1.3.3

Elaborar un catàleg de patrimoni
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Línia estratègica 1

Programa 1.1

Acció 1.1.1. IMPULSAR LA REDACCIÓ D’UN NOU PLANEJAMENT (POUM) QUE
INCORPORI ELS CRITERIS DE SOSTENIBILITAT, I APORTI VALORS ECOLÒGICS,
CONNECTORS I PAISATGÍSTICS AL SÒL NO URBANITZABLE I AL SÒL URBÀ
Justificació: Les normes subsidiàries de Capmany daten de l’any 1986, només ha
patit dues modificacions per solucionar problemàtiques molt concretes: una al 1999 i
l’altre al 2005. Malgrat aquestes puntualitzacions són recents, la base normativa ha
quedat obsoleta, doncs no avarca la totalitat del terme municipal i el sòl industrial ha
quedat esgotat.
Objectius: Elaborar un planejament urbanístic d’acord amb la legislació vigent i que
incorpori els criteris de sostenibilitat i els plans supramunicipals (comarcals i
autonòmics).
Descripció: L’impuls d’un nou planejament porta un seguit de documents associats
que aportaran aquells criteris que van més enllà de la catalogació del sòl; informe de
sostenibilitat ambiental, pla de participació ciutadana i memòria socioeconòmica. Tota
aquesta informació donarà com a resultat un document que respondrà millor a les
necessitats de la població, alhora que es regirà per uns criteris de sostenibilitat.
D’altre banda, cal tenir en compte la gran quantitat de sòl no urbanitzable que cal
gestionar i dotar de valors ecològics, connectors i paisatgístics.
Tasques: amb l’elaboració del POUM s’obtindrà un document que:
- Determinarà el règim urbanístic del sòl de cada àmbit del territori municipal.
- Definirà l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i el model de
la implantació urbana.
- Establirà pautes pel seu desenvolupament i gestió, mitjançant els instruments
urbanístics adequats.
- Determinarà les circumstàncies sota les quals es podran realitzar
modificacions o revisions.
A tot això cal afegir-hi:
- El pla de participació ciutadana que permetrà arribar a una consens comú a
l’hora de projectar el futur del municipi.
Normatives vinculades:
- Llei d’urbanisme de Catalunya DL1/2005
- Reglament de la llei d’Urbanisme D305/2006
Subvencions/ajuts econòmics:
- Subvenció del Departament de Política Territorial i obres públiques per finançar
la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació
urbanística municipal i plans urbanístic d’iniciativa pública.
Grau prioritat: alt

Termini execució: llarg

Pressupost estimat: 100.000 €

Font de finançament: AC, DdG, PTiOP

Interrelació amb altres accions: 2.1.2

Indicadors de seguiment: 3, 4, 5 i 8

Agents vinculats a l’execució: AC
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Línia estratègica 1

Programa 1.2

Acció 1.2.1. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA PER A UNA
MOBILITAT SOSTENIBLE
Justificació: L’elevat índex de motorització del municipi comporta que la gran majoria
del desplaçaments es facin en transport privat. D’altra banda, l’oferta i la freqüència de
pas del transport públic no respon plenament a les necessitats dels capmanyencs.
Objectius: Reduir la utilització del transport privat i incentivar els desplaçaments a peu
o amb bicicleta dins del nucli urbà, i el transport col·lectiu per anar a altres municipis.
Descripció: La majoria dels desplaçaments, tant a dins com a fora del municipi, es
donen amb vehicle privat. És necessari conscienciar als ciutadans dels avantatges
ambientals i de salut que suposa el desplaçar-se a peu o amb bicicleta (quan parlem
de desplaçaments dins del municipi), i dels transports col·lectius o públics per anar a
altres municipis.
Tasques:
- Campanyes informatives i de sensibilització dirigides a incrementar els
desplaçaments a peu i amb bicicleta dins del municipi. Fins i tot portant a
terme activitats socio-esportives com per exemple: la “Bici-buti” (una excursió
amb bicicleta per camins del poble que finalitza amb un entrepà de botifarra).
- Borsa per compartir vehicle: cal que l’Ajuntament elabori uns formularis amb la
disponibilitat d’horaris i destinacions de les persones que tenen intenció de
compartir vehicle, per tal de trobar concordances. Aquest formulari s’hauria
també de poder omplir a través de la pàgina web per facilitar la tasca.
- Realitzar campanyes a l’escola per educar als meus petits dels avantatges que
suposen els desplaçaments sostenibles a nivell de salut i medi ambient.

Grau prioritat: mitjà

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 2.000 € – 3.000 €

Font de finançament: AC

Interrelació amb altres accions: 1.2.2

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC, CCAE i ciutadania
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Línia estratègica 1

Programa 1.2

Acció 1.2.2. CREAR UN SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC RURAL A NIVELL
SUPRAMUNICIPAL “TRANSPORT A LA CARTA”
Justificació: El transport públic és deficitari i no es fa servir perquè no s’adequa a les
necessitats de la població.
Objectius: Millorar el servei de transport públic i fomentar el transport col·lectiu per
reduir l’ús del transport privat.
Descripció: La implantació del transport rural porta associat un seguit de dificultats,
com l’establiment d’una bona combinació entre els diferents pobles i la ciutat de
Figueres. El transport privat no sempre és una solució per totes les persones que es
volen desplaçar; gent gran, joves, persones sense recursos,etc. D’altra banda, la
freqüència limitada del transport públic el fa deficitari i poc utilitzat.
Crear una xarxa de transport rural a la carta pot ser una acció supramunicipal que
permeti coordinar el transport públic de diverses poblacions petites cap a Figueres. Hi
ha experiències en altres comunitats autònomes de l’estat espanyol que han funcionat
molt bé.
El transport a la carta és un servei que permet que l’usuari interactuï amb
l’administració i l’operador per fer-li arribar les seves necessitats de transport, tot això a
través d’un número de telèfon gratuït o via Internet.
L’autobús seria un mini bus que cada dia farà una ruta diferent segons les demandes
que es realitzin on el seu destí serà Figueres.
Aquest sistema proporciona avantatges a l’usuari:
- Disposar d’un servei de transport, en el moment en que es necessita
- Garantia de la prestació del servei
- Rapidesa del servei, ja que només realitza les parades sol·licitades
D’altra banda, també proporciona avantatges a l’empresa que realitza el servei:
- Reducció de costos d’explotació, amb recorreguts més òptims en funció de la
demanda.
- Increment del nombre de viatges davant d’una millora de serveis.
- Millorar la imatge davant de l’usuari i de l’administració.
Cal també oferir la possibilitat d’adquirir targes de viatges per reduir costos (per
exemple: 10 viatges, abonament mensual, etc.)
Tasques:
- Crear una aliança supramunicipal que faci possible l’execució del projecte.
- Buscar l’operador/empresa disposada a donar el servei.
Grau prioritat: mitjà

Termini execució: llarg

Pressupost estimat: indefinit

Font de finançament: AC, altres
municipis, DdG

Interrelació amb altres accions: 1.2.1

Indicadors de seguiment: 15

Agents vinculats a l’execució: AC, altres municipis que s’afegeixin a la iniciativa i la
ciutadania.
Document III: Pla d’acció local per a la sostenibilitat
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Acció 1.2.3. CONDICIONAR LA CARRETERA GI-602 I MILLORAR-NE L’ESTAT PER
AUGMENTAR LA SEGURETAT
Justificació: La carretera GI-602 d’accés al municipi i que el connecta directament a la
N-II presenta certes deficiències, sobretot tenint en compte el trànsit que es genera de
camions que volen accedir al polígon industrial de Capmany.
Objectius: Millorar l’estat de la carretera GI-602 i solucionar els problemes de
seguretat que genera.
Descripció: Una de les vies de comunicació més important a Capmany és la GI-602,
doncs és la carretera que els comunica amb una via de primer ordre (N-II). Aquesta
carretera també connecta amb altres municipis: Sant Climent Sescebes, Espolla, fins la
Costa Brava. Al mateix temps també connecta el polígon de Capmany amb una
carretera principal, fet que provoca la genera d’un trànsit important de vehicles
particulars i voluminosos.
El mal estat de conservació de la carretera atempta directament a la seguretat. A més,
la seva amplada resulta sovint insuficient, sobretot quan es troben dos camions per
passar alhora.
Tasques:
- Asfaltar de nou la carretera GI-602 i millorar la senyalització.
- Habilitar alguna zona de major amplada per tal solucionar els problemes
d’amplada insuficient i millorar el trànsit dels vehicles més voluminosos.

Grau prioritat: alt

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 50 hores

Font de finançament: Generalitat de
Catalunya

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Generalitat de Catalunya
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Acció 1.2.4. INCORPORAR LES CONDICIONS NECESSÀRIES A NIVELL DE
PLANEJAMENT I POSSIBLE REDACCIÓ DE PROJECTE PER INTENTAR
MILLORAR LA INCORPORACIÓ A LA N-II DES DE LA GI-602
Justificació: L’accés al municipi de Capmany es dona per la carretera GI-602
directament des de la N-II. Aquesta carretera serveix per accedir a altres poblacions
veïnes i arribar al nord de la costa catalana. La N-II està subjecte a un projecte de
desdoblament impulsat des del Ministeri de Foment. Aquest projecte preveu una
rotonda d’accés a l’alçada de Darnius, poc menys d’un quilòmetre més avall del
municipi de Capmany. Amb l’actual projecte no es preveu cap actuació per millorar
l’accés a la GI-602, el que suposarà un pèrdua d’accions de comunicació al municipi.
Objectius: Fomentar la instal·lació d’una rotonda de distribució de trànsit a nivell de
l’entrada del municipi per tal de garantir una incorporació segura a la N-II.
Descripció: La N-II és una carretera de primer ordre. La GI-602 és una carretera molt
utilitzada per accedir no només al poble de Capmany, sinó d’altres com Sant Climent
Sescebes, Espolla i arriba fins la Costa Brava nord. S’utilitza tant per particulars com
per vehicles més pesats que han d’accedir als diferents polígons industrials que hi ha
en el pas d’aquesta carretera.
El projecte actual de desdoblament de la N-II no preveu cap facilitat d’incorporació a
aquesta carretera, que resulta molt transitada. Malgrat el municipi ja ha fet una
al·legació cal fer les actuacions necessàries per tal de facilitar la construcció d’aquesta
rotonda per facilitar l’accessibilitat.
Tasques:
- Realitzar les al·legacions pertinents per tal de que el Ministeri de Foment
rectifiqui el projecte i acabi acceptant la nova proposta.
- Facilitar les tasques al Ministeri de Foment definint molt bé la proposta.
Grau prioritat: alt

Termini execució: mitjà

Pressupost estimat: 150 - 200 hores

Font de finançament: MF

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: MF
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Acció 1.2.5. MILLORAR L’ACCÉS AL NUCLI DEL BOSQUERÓS I AL NUCLI DE LA
VALL I ROCA CAGALERA
Justificació: L’accés al nucli del Bosquerós és molt complicada i dificultosa de trobar.
Els accessos al nucli de la Vall, malgrat es fan a través d’una carretera asfaltada,
resulten poc segurs per als vianants o ciclistes. A més a més, actualment, l’accés a
Roca Cagalera està totalment intransitable.
Objectius: Millorar l’estat de la carretera del Bosquerós i millorar-ne la seva indicació.
Adequar l’estat de la carretera de la Vall per tal de que hi puguin circular bicicletes i
vianants, alhora millorar el seu estat. Habilitar un accés segur fins a Roca Cagalera on
hi ha una vista magnifica.
Descripció: Mantenir un bon estat de conservació dels accessos als diferents nuclis i
disseminats de la població és molt important, no només per les persones que hi viuen,
a les quals els facilita la mobilitat, sinó també per realitzar caminades o excursions de
lleure.
Caldria condicionar tots aquells camins per tal de que sigui més fàcil transitar-hi, ja
sigui a peu o amb bicicleta. Alhora contemplar aquells que hagin de ser transitats per
vehicles motoritzats, els quals també han de respondre a uns mínims de seguretat i
han d’estar condicionats.
Aquesta proposta s’ha pres amb molt entusiasme a la sessió de participació, on s’ha
manifestat una clara necessitat d’actuar sobre aquest tema.
Tasques:
-

-

Realitzar un inventari de camins per tal de tenir clar el nombre de camins
del municipi, el seu estat i quines accions caldria dur a terme per millorarlos.
Portar a terme aquelles accions necessàries per tal de millorar l’estat dels
camins i sobretot els accessos als nuclis.
Senyalitzar aquells camins i rutes interessants. Igualment posar senyals
indicadors de direcció.

Grau prioritat: mitjà

Termini execució: mitjà

Pressupost estimat: 100.000 € –
150.000 €

Font de finançament: AC, DdG

Interrelació amb altres accions: 1.2.6

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC,DdG
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Acció 1.2.6. ELABORAR UN CATÀLEG DE CAMINS
Justificació: Existeix un cert desconeixement sobre l’abast de la xarxa de camins
existents i del seu estat de conservació. Cal tenir en compte que els camins formen
part de la història d’un municipi per l’ús que se’n feia però també són importants per
accedir a múltiples indrets i facilitar la tasca als bombers quan hi ha incendis. Alhora
és una eina de coneixement de territori
Objectius: Millorar l’estat de conservació dels camins rurals i difondre un seguit
d’itineraris recomanats que afavoriran a tenir una major consideració dels valors
ecològics i culturals.
Descripció: Els camins rurals són uns eixos vertebradors del territori molt important,
doncs alguns d’ells són testimonis d’algunes vies antigues de pas. Per tal de tenir un
major coneixement dels camins existents i del seu estat de conservació s’hauria
d’elaborar un catàleg de camins. Aquest catàleg hauria de servir per tenir una
diagnosi base per procedir a la realització d’accions de millora encaminades a la
conservació dels camins rurals del municipi.
Aquesta conservació ha d’anar orientada a satisfer dues necessitats del municipi,
primerament una necessitat de tenir un inventari d’aquests camins per a realitzar
itineraris que poden ben ser reclams turístics i alhora utilitzats per la població com a
vials de passejada o d’excursió. Però també tenir una xarxa de camins en bon estat
per tal de tenir els accessos a tot el terme municipal en bones condiciones i facilitar les
tasques en moments d’incendi o altres circumstàncies perilloses.
Tasques:
- Elaborar un catàleg de camins rurals
- Impulsar les accions necessàries per millorar-ne l’estat de conservació
- Elaborar uns itineraris, senyalitzar-los i fer un díptic informatiu de cada itinerari
que es pugui oferir als interessats en fer una ruta
- Difondre els itineraris realitzats
Grau prioritat: mitjà

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 15.000 €

Font de finançament: AC, CCAE

Interrelació amb altres accions: 1.2.1;
1.2.5

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC i CCAE
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Acció 1.3.1. VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI VITIVINÍCOLA COM A ELEMENT
D’IDENTITAT DEL MUNICIPI
Justificació: La indústria vitivinícola és, sense cap dubte, la més important de
Capmany, per la seva tradició històrica i per una producció de gran qualitat.
L’assentament de diversos cellers de gran renom i inclosos a la Denominació d’origen
de l’Empordà donen prestigi al municipi i a l’ofici.
Objectius: Valorar el patrimoni vinícola del municipi. Els cellers, la seves
infraestructures, les vinyes, etc. són elements d’identitat del municipi que cal potenciar
i valorar perquè no desapareguin.
Descripció: El procés d’elaboració del vi és una activitat tradicional del municipi de
Capmany, que ha patit, en els últims anys, una modernització important. Alguns cellers
han substituït els mecanismes tradicionals per infraestructures de maquinaria més
complexes, procés que ha comportat una major eficiència en la producció.
La qualitat del vi no ve donada només per la varietat de raïm que es cultiva sinó també
per on reposa, a quina temperatura, la llum que li toca, etc. Els cellers que porten tants
anys fent vi posseeixen un patrimoni molt important.
Tasques:
- Incentivar els cellers a que realitzin visites guiades i concertades per explicar el
procés d’elaboració del vi.
- Promocionar cursos o cates de vins, per cellers, destinats no només a la
població sinó de cares al turisme.
- Incentivar un reclam turístic vinculat al vi: pack de cap de setmana amb visita
guiada als cellers, cates de vins, menús gastronòmics i allotjament. Una oferta
atractiva relacionada amb el món del vi.

Grau prioritat: alt

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 2.000 € – 4.000 €

Font de finançament: AC, els cellers

Interrelació amb altres accions: 4.3.2;
4.3.3.

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: La indústria vitícola municipal, AC i el CCAE
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Acció 1.3.2. POTENCIAR LA IMATGE DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I
PREHISTÒRIC DEL MUNICIPI COM A ELEMENTS D’ATRACCIÓ TURÍSTICA I
CULTURAL
Justificació: La fesomia de l’estructura urbana del municipi de Capmany presenta un
encant especial. El seu bon estat de conservació proporciona una bona imatge del
municipi. Al mateix temps, disposa d’uns elements de patrimoni arquitectònic i
prehistòrics simbòlics, per exemple, el seu campanar.
Objectius: Continuar mantenint el bon estat de conservació d’aquells elements
d’interès arquitectònic i prehistòric del municipi, i utilitzar-los com a reclams per el
turisme.
Descripció: El recinte emmurallat medieval de Capmany forma, juntament amb altres
elements del nucli antic com l’església medieval i l’eixample, un conjunt arquitectònic
de gran bellesa. De les muralles es conserven trams importants amb algunes de les
torres de la fortificació original. El municipi també disposa d’un nombre elevat
d’elements prehistòrics (dolmens i menhirs) i d’un jaciment prehistòric.
Tots aquests elements configuren un sentiment d’identitat propi, cal conservar-los i
promocionar-los com a elements diferenciadors dels municipi.
Tasques:
- Tenir les façanes netes, ben il·luminades i ben cuidades.
- Promocionar el municipi com a reclam turístic i vincular-ho també al món del vi
Subvencions/Ajuts econòmics:
- Subvencions destinades a la conservació preventiva i la conservació restauració dels béns culturals del patrimoni cultural català. De la Direcció
General del Patrimoni Cultural

Grau prioritat: alt

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 3.000 € – 6.000 €
depenent del nivell d’execució

Font de finançament: AC, DGPC

Interrelació amb altres accions: 4.3.3

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC, DGPC
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Acció 1.3.3. ELABORAR UN CATÀLEG DE PATRIMONI
Justificació: El patrimoni històric té una gran importància econòmica, social i cultural.
A més a més ens permet recuperar fets del passat creant un suport de vivències i
sentiments de col·lectivitat.
Objectius: Dotar de valors de protecció tots aquells elements que tenen un interès
cultural, històric i prehistòric dins del municipi.
Descripció: El recinte emmurallat medieval de Capmany forma, juntament amb altres
elements del nucli antic com l’església medieval i l’eixample, un conjunt arquitectònic
de gran bellesa. De les muralles es conserven trams importants amb algunes de les
torres de la fortificació original. El municipi també disposa d’un nombre elevat
d’elements prehistòrics (dolmens i menhirs) i d’un jaciment prehistòric.
Tots aquests elements configuren la identitat d’un municipi, el catàleg servirà per
donar-los protecció perquè no es perdin i fomenti un sentiment de pertinença.
En aquest catàleg caldria incorporar totes les “barraques de vinya” i els murs de pedra
que hi ha al terme municipal, ja que el seu estat de conservació no és gaire bo i són
uns elements testimonials d’una forma de vida tradicional que cal protegir i evitar que
es deteriorin amb el pas del temps.
Tasques:
- Portar a terme l’elaboració del catàleg de patrimoni.
- Incloure les “barraques de vinya” i els murs de pedra seca al catàleg.
- Portar a terme les actuacions necessàries per mantenir en bon estat el
patrimoni i fer-ne la difusió pertinent per tal de convertir-lo en un reclam turístic.
Normativa:
- Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni cultural català
- Llei 16/1985 de 25 de juny. Regulació del Patrimoni Històric Nacional
- Decret 111/1986 de 10 de gener desenvolupa parcialment la Llei 16/1995 de
regulació de Patrimoni Històric Nacional.

Grau prioritat: alt

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 10.000€ – 15.000€

Font de finançament: AC

Interrelació amb altres accions: 1.3.2;
4.3.2; 4.3.3.

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC, CCAE
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Línia estratègica 2. Conservació del paisatge agroforestal i prevenció
d’incendis forestals
Objectiu: Gestionar el paisatge agrari i el medi natural per potenciar la
diversitat de flora i fauna i reduir el risc d’incendis forestals

Programa 2.1

Protecció del paisatge agroforestal i de la biodiversitat

Descripció: Buscar estratègies viables per al manteniment de la biodiversitat del
municipi
Acció 2.1.1

Promoure una gestió cinegètica sostenible a través dels Plans
Tècnics de Gestió Cinegètica

Acció 2.1.2

Assegurar una coherència en les infraestructures lineals de
Capmany per tal de garantir la connectivitat ecològica i
paisatgística entre els diferents espais naturals

Acció 2.1.3

Realitzar una campanya de conscienciació dirigida a la població
respecte la problemàtica de la introducció d’espècies al·lòctones

Programa 2.2.

Preservació de les zones forestals i mitigació del risc
d’incendis

Descripció: Millorar la gestió dels terrenys forestals i mantenir les potencialitats del
paisatge agroforestal de Capmany per tal de mitigar el risc d’incendis
Acció 2.2.1

Impulsar el paper de l’ADF de l’Albera per a contribuir a la
preservació i millora dels boscos de Capmany

Acció 2.2.2

Manteniment del paisatge agrícola com a element mitigador del
risc d’incendis

Acció 2.2.3

Promoure el manteniment de la important superfície forestal que
disposa d’un Pla de Gestió Forestal
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Acció 2.1.1. PROMOURE UNA GESTIÓ CINEGÈTICA SOSTENIBLE A TRAVÉS
DELS PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ CINEGÈTICA
Justificació: La caça pot aportar molts beneficis al medi natural: el control d’espècies
conflictives, la conservació d’espècies en perill d’extinció, o el coneixement i respecte
del territori. A més, la caça representa una activitat cultural i tradicional que cal
conservar. Tanmateix, una mala gestió de l’activitat de la caça produeix riscos i
molèsties per a la població, contaminació del sòl i de l’aigua per brossa i cartutxos
d’escopeta (que sovint contenen plom, un metall pesat molt tòxic), deteriorament de
murs de pedra i barraques de vinya, incidència en espècies de fauna vulnerables o
amenaçades, o insuficient control poblacional de determinades espècies. A l’Alt
Empordà cal fer especial menció al senglar, que té tendència a la superpoblació i
competeix o depreda moltes altres espècies, a més de fer malbé les collites, o
provocar molts accidents de trànsit.
En el municipi hi ha dues àrees privades de caça, una anomenada La Penya, de 364
hectàrees, i una altra anomenada Explotació Agrícola Terrades, de 670 hectàrees,
totes dues compartides amb municipis veïns.
Objectius: Gestionar les àrees privades de caça de Capmany d’una manera ordenada,
amb un control de les poblacions d’espècies cinegètiques, i fent especial èmfasi en la
conservació del patrimoni de pedra seca.
Descripció: Els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC) són uns instruments de
planificació cinegètica que tenen la finalitat d'aconseguir un ús sostenible de les
espècies de caça, compatible amb la conservació dels ecosistemes i de les espècies
amenaçades. Aquests PTGC substitueixen els antics Plans d'Aprofitament Cinegètic
(PAC), i són obligatoris per tots els titulars de les àrees de caça que desitgin realitzar
un aprofitament cinegètic en la seva àrea de caça.
Per tal de conscienciar de la importància d’aquests plans, així com detectar les
problemàtiques que hi puguin haver en la gestió de la caça, l’Ajuntament de Capmany
cercarà el suport d’un tècnic del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per
realitzar una campanya d’informació.
Tasques:
- Organitzar visites als titulars de les àrees privades de caça de Capmany per
parlar sobre els problemes amb què es troben actualment respecte a la gestió
de la caça en les seves àrees i buscar solucions concretes.
- Organitzar xerrades als caçadors per recordar les normes d’ús recollides en el
PTGC, així com conscienciar de la importància de la caça per gestionar la
biodiversitat del territori, i la importància de tenir una actitud cívica amb l’entorn
i amb la població local.
Normatives vinculants:
- Resolució MAH/2246/2008, de 9 de juliol, per la qual es fixen les espècies
objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes
especials per a la temporada 2008-2009 en tot el territori de Catalunya.
- Llei 1/1970, de 4 d'abril, que regula les àrees de règim cinegètic especial.
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Grau prioritat: mitjà

Termini execució: mitjà

Pressupost estimat: 80 – 100 hores

Font de finançament: AC,
Territorials de Girona del DMAH.

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Serveis

Agents vinculats a l’execució: AC, tècnic del DMAH
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Acció 2.1.2. ASSEGURAR UNA COHERÈNCIA EN LES INFRAESTRUCTURES
LINEALS DE CAPMANY PER TAL DE GARANTIR LA CONNECTIVITAT
ECOLÒGICA I PAISATGÍSTICA ENTRE ELS DIFERENTS ESPAIS NATURALS
Justificació: Capmany és un poble força forestal, la majoria de boscos del municipi
estan situats a la part occidental del municipi, actuant tots ells com una gran xarxa
connectora funcional. Però el pas de grans infraestructures en aquesta zona, com són
les carreteres N-II i A-7, i el TGV, representen una veritable barrera, sobretot si tenim en
compte que passen de forma paral·lela en un espai relativament reduït, paral·leles al
riu Llobregat. Només alguns ponts com el de l’autopista que passa per sobre del
torrent de Bosquerós permeten el pas de fauna d’una banda a una altra.
Objectius: Garantir el pas de fauna i flora entre els diferents espais naturals per evitar
l’aïllament poblacional, alhora que procurar una continuïtat dels paisatges.
Descripció: La connectivitat es pot veure afectada per les infraestructures lineals i per
l’aparició d’àrees edificades al territori. Tots ells es converteixen en elements
fragmentadors que provoquen una pèrdua de connectivitat entre els diferents espais
naturals. Cal garantir que els corredors biològics tinguin una coherència en les
diferents infraestructures, de manera que la flora i fauna tinguin més facilitats per
travessar-les. En el cas de Capmany cal destacar el conjunt d’infraestructures lineals
que transcorren paral·leles de nord a sud en la part occidental del municipi, format per
dues carreteres amb alta intensitat de trànsit, el TGV i en un futur no molt llunyà
possiblement la MAT. Tot plegat planteja la necessitat de garantir la conservació dels
pocs corredors biològics que queden a la zona (com el que correspon a la zona per
on passa el torrent de Bosquerós) davant l’amenaça de nous projectes
d’infraestructures que no tinguin prou en compte aquests corredors.
Tasques:
- Estudiar l’estat dels corredors biològics existents que travessen el conjunt
d’infraestructures lineals de l’oest del municipi.
- Aplicar mesures correctores en cas necessari en les infraestructures existents
(passos de fauna, senyalitzacions, barreres, etc).
- Assegurar que els nous projectes d’infraestructures lineals i d’edificacions
mantinguin criteris de connectivitat ecològica i paisatgística pels corredors
biològics existents.
Normatives vinculants:
- Resolució 552/V del Parlament de Catalunya, sobre l'elaboració d'un pla
d'àrees de connexió biològica a Catalunya (1998).
- Pla Director Territorial de l’Empordà (2006).
- Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres (2008).
- Llei 22/2003, de protecció dels animals.
- Protocols de criteris mediambientals d’obra civil (2003).
- Criteris d’intervenció en espais fluvials (2002).
- Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial (2005).
- Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen
amb l’espai fluvial (2006).
- Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines. Diputació de
Girona.

Document III: Pla d’acció local per a la sostenibilitat

27

Agenda 21 Capmany

Grau prioritat: mitjà

Termini execució: llarg

Pressupost estimat: 100 hores

Font de finançament: DdG

Interrelació amb altres accions: 1.1.1

Indicadors de seguiment: 7, 8

Agents vinculats a l’execució: AC, CCAE, DMAH, empreses promotores de la
construcció.
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Línia estratègica 2

Programa 2.1

Acció 2.1.3. REALITZAR UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ A LA
CIUTADANIA RESPECTE LA PROBLEMÀTICA DE LA INTRODUCCIÓ D’ESPÈCIES
AL·LÒCTONES
Justificació: Al municipi de Capmany existeixen espècies exòtiques o al·lòctones, tan
de flora com de fauna, especialment en els ambients fluvials del municipi. Aquestes
espècies sovint s’adapten a les condicions ambientals dels ecosistemes locals i
competeixen pels recursos amb les espècies autòctones, algunes de les quals es
troben en una situació vulnerable o de perill d’extinció. Aquesta problemàtica fa
replantejar el paper de l’home en la introducció d’aquestes espècies i, per tant, de la
necessitat de la seva conscienciació.
Objectius: Informar i conscienciar a la població de les problemàtiques concretes
existents respecte a la introducció d’espècies de fauna i flora exòtiques, i convèncer
perquè no es reprodueixin accions com per exemple l’abandonament de tortugues
d’aigua domèstiques en els cursos fluvials, o la mala gestió de zones enjardinades.
Descripció: Donar a conèixer a la ciutadania, a través d’exposicions, xerrades, visites
a camps, etc. de les espècies exòtiques existents en el territori i de la seva
problemàtica. Algunes d’aquestes espècies animals, d’important rellevància, són: el
cranc roig americà (Procambarus carkii), espècie portadora de la malaltia de
l’afanomicosi que ha tingut una forta incidència en l’espècie de cranc de riu autòcton
(cranc de potes blanques, Autropotamobius pallipes), algunes espècies de tortuga
d’aigua dolça com la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) que desplaça la
tortuga de rierol autòctona (Mauremys leprosa), el visó americà (Mustela vison), que
competeix amb espècies autòctones com el turó (Mustela putorius) i la llúdriga (Lutra
lutra), i que amés depreda crancs i tortugues de riu.
Algunes espècies vegetals introduïdes presents en l’entorn de Capmany són la canya
(Arundo donax), la robínia (Robinia pseudoacacia), el lligabosc japonès (Lonicera
japonica) o el gineri (Cortaderia selloana).
Tasques:
- Campanya adreçada específicament a les escoles, incorporant aquesta
temàtica dins les activitats escolars.
- Campanya adreçada a la població en general, mitjançant xerrades,
exposicions, tríptics o cartells informatius que expliquin que la introducció
d'espècies exòtiques és un dels elements responsables de la pèrdua de
diversitat en els ecosistemes i que provoca greus problemes ecològics, socials
i econòmics.
Normatives vinculants:
- Pel que fa a la protecció de la fauna exòtica:
- Conveni de Washington – CITES.
- Normativa comunitària: Reglament 338/97 i el Reglament 938/97.
- Llei 3/1988, de protecció dels animals modificada per la Llei 18/1998,
de 28 de desembre i les disposicions que la desenvolupen.
- Pel que fa a la importació, comercialització i col·lecció d’aquestes espècies a
Catalunya:
- Ordre de 28 de novembre de 1988 de creació del Registre de nuclis
zoològics de Catalunya.
- Ordre de 23 de desembre de 1991, d'establiment de mesures
necessàries per al manteniment d'animals salvatges en captivitat.
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- Estratègia Catalana per a la Conservació i l’Ús Sostenible de la
Diversitat Biològica.
- Directiva 92/43 relativa a la conservació dels hàbitats i de la flora i
fauna salvatges.
- Conveni de Berna (1979) relatiu a la conservació de la vida salvatge.

Grau prioritat: baix

Termini d’execució: llarg

Pressupost estimat: 2.000 - 3.000 €

Font de finançament: Programes “Del
Pla a l’Acció” i “Els Tallers Ambientals” de
la DdG.

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Tècnics de Medi Ambient del CCAE, educadors del
CEIP Els Dòlmens-ZER Requesens de Capmany.
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Línia estratègica 2

Programa 2.2.

Acció 2.2.1. IMPULSAR EL PAPER DE L’ADF DE L’ALBERA PER A CONTRIBUIR A
PRESERVAR I MILLORAR ELS BOSCOS DE CAPMANY
Justificació: La superfície forestal de Capmany, que ocupa prop del 67% de la
superfície total municipal, presenta un alt risc d’incendi per la seva continuïtat i
combustibilitat de les espècies que el dominen. Malgrat el 45% d’aquests boscos
compten amb un pla tècnic de gestió forestal, l’ADF desenvolupa tasques vitals per a
la prevenció del risc d’incendis i, per tant, del manteniment de la seva qualitat
ambiental, tasques que cal que es continuïn desenvolupant i fins i tot que es potenciïn.
Objectius: Potenciar el paper de l’ADF per a que la seva intervenció sobre el territori
sigui més important i el seu paper en la prevenció dels incendis forestals sigui més
eficaç.
Descripció: El municipi de Capmany disposa de múltiples eines per evitar que la seva
amplia superfície forestal no es vegi afectada per grans incendis forestals. Algunes
d’elles estan relacionades directament amb el foc, com és la presència d’un parc de
bombers durant l’època d’estiu o la presència d’una important i activa agrupació de
defensa forestal com és l’ADF de l’Albera. D’aquesta formen part diversos municipis
com: Sant Climent de Sescebes, Mollet de Peralada, Cantallops, Masarac, Espolla, La
Jonquera, Peralada i Capmany, amb la qual cosa gestiona una important superfície
forestal de 14.440 hectàrees. Aquesta extensa superfície i l’elevat risc d’incendi que en
general presenta, provoca que sovint moltes de les funcions de l’ADF no es puguin
desenvolupar de la manera més adequada per falta de recursos humans i econòmics.
Entre les funcions més destacades hi hauria: la prevenció d’incendis forestals, el
manteniment de pistes forestals, la col·laboració amb efectius policials i d’emergència,
el manteniment de punts d’aigua, embassaments, etc., la sensibilització a la població
del tema de medi ambient i emergències, l’elaboració de plans d’emergència
juntament amb altres organismes administratius, la formació de voluntaris per l’ADF, el
suport a l’extinció d’incendis, la realització de campanyes de divulgació entre els
titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció, fomentar la coordinació i
col·laboració entre l’agrupació i les diferents administracions supramunicipals, i la lluita
contra els incendis forestals o l’execució de plans de prevenció, creació i manteniment
d’infraestructura, xarxa de camins i punts d’aigua.
És per això que caldria des dels mateixos ajuntaments i de les respectives poblacions
donar recolzament a l’ADF de l’Albera, ja sigui facilitant algunes de les seves tasques,
especialment les que tenen a veure amb la difusió d’informació sobre la població, com
de recolzament tècnic sobre les diferents vies possibles per a obtenir ingressos
econòmics que serveixin per finançar les seves activitats, o sobretot, el recolzament
amb les tasques de col·laboració i coordinació entre els diferents terrenys forestals per
a una millor protecció del medi ambient i amb les pròpies administracions
supramunicipals.
Tasques:
- Ajudar a l’ADF a adherir-se a les diferents campanyes que anualment
s’engeguen des del Departament de Medi Ambient per prevenir i fer front al risc
d’incendis forestals i a les diferents subvencions disponibles.
- Estimular des de l’Ajuntament el paper dels propietaris forestals que formen part
de l’ADF per tal que siguin més actius amb les tasques de prevenció d’incendis.
Cal facilitar la concessió i tramitació d’ajuts per la gestió forestal.
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-

Impulsar el desenvolupament de les tasques de prevenció dels diferents nuclis
de població de Capmany per tal de protegir-los del risc d’incendis forestals.
Incentivar als propietaris forestals, associacions de propietaris forestals
legalment constituïdes, les organitzacions professionals agràries, les
associacions vinculades al municipi que tinguin com a finalitat la defensa de la
natura i, finalment, als propis ajuntaments a formar part de l’ADF o a que
estableixin uns majors graus de relació en les tasques de prevenció d’incendis i
de recolzament de les ADF.

Normatives vinculants:
- Llei 6/1988, forestal de Catalunya.
- Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
- Ordre MAB/394/2003, de 6 d'octubre, de revisió de la llei 30/1992 de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.

Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 40 – 60 hores

Font de finançament: DMAH i DdG

Interrelació amb altres accions: 5.1.2

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: ADF, AC, propietaris forestals i ciutadania
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Línia estratègica 2

Programa 2.2.

Acció 2.2.2. MANTENIMENT DEL PAISATGE AGRÍCOLA COM A ELEMENT
MITIGADOR DEL RISC D’INCENDIS
Justificació: Els nombrosos conreus existents al municipi tenen una important funció
per a la prevenció i l’extinció del risc d’incendi forestal d’aquí que la seva preservació
sigui una de les mesures prioritàries per la gestió del risc d’incendis.
Objectius: Evitar l’abandonament i la desaparició dels camps de conreus del municipi
mitjançant una acció conjunta entre tots els agricultors de la població i sota la
supervisió i coordinació d’una entitat de custòdia del territori.
Descripció: El manteniment de l’actual paisatge agroforestal de Capmany s’ha de
convertir en una de les activitats prioritàries del municipi, tant pel seu valor paisatgístic
com per la seva importància en la reducció del risc d’incendis forestals. Aquests
camps de conreus permeten trencar amb la continuïtat forestal, actuant d’efecte
barrera davant la propagació del foc i la formació de grans incendis forestals. De la
mateixa manera, els camps de conreus poden actuar com indrets de pas pels vehicles
i personal d’extinció d’incendis, així com punts de resistència i lluita contra els fronts
dels incendis i de fugida d’animals i persones que es veuen amenaçades pel foc. A
més, la major part d’aquestes terres de conreus es troben situades al voltant del nucli
urbà, a la part central del terme municipal, amb un predomini dels conreus de vinyes i
herbacis de secà que determinen un risc d’incendis baix.
Per aquests motius cal procurar pel manteniment de les explotacions agrícoles
presents al municipi i de les diferents terres de conreus. En el cas d’abandonaments,
caldria actuar conjuntament entre els diferents agricultors per a que aquests camps
que han perdut la seva activitat continuïn essent llaurats encara que no se’n tregui
profit. Per a desenvolupar coordinadament aquestes tasques de manteniment de
camps abandonats, caldria posar-se en contacte amb una entitat de custòdia de
territori que s’encarregaria d’impulsar i dur a terme els acords entre els pagesos.
D’aquesta manera s’evitaria l’abandonament i pèrdua de camps de conreu, fet que
suposarà la disminució de la franja de protecció del nucli urbà i les diferents
edificacions aïllades respecte a la propagació del foc.
Tasques:
- Recolzament tècnic als agricultors per a facilitar la seva activitat i l’atorgació de les
diferents ajudes i subvencions disponibles.
- Promoure la cooperació entre els diferents pagesos del municipi per a que rebin
l’assessorament d’una entitat de custòdia del territori i s’encarreguin dels treballs
a realitzar en les terres de conreus que s’abandonin.
- Realitzar un seguit de contactes, entrevistes i reunions amb diferents entitats de
custòdia interessades. Entitats de custòdia ho pot ser la societat civil (associació,
fundació, etc.) o pública (ajuntament, consorci de gestió de territori, espai
protegit, etc.). Algunes de les existents i que es mouen en el territori proper són
IAEDEN, SEO/Birdlife, GEPEC – Ecologistes de Catalunya, Salvem l’Empordà,
Fundació Natura (FN), Fundació Territori i Paisatge (FTP), etc.
Normatives vinculants:
- Subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat local. Ordre
MAH/276/2006, de 24 de maig. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica
entre els espais lliures de les comarques gironines. Diputació de Girona.
- Ajuts per projectes de conservació FTP.
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Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: llarg

Pressupost estimat: 40 – 60 hores

Font de finançament: Diverses
administracions i entitats

Interrelació amb altres accions: 4.1.1

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Propietaris dels terreny municipal, entitats de custòdia,
AC, CCAE, i ciutadania
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Línia estratègica 2

Programa 2.2.

Acció 2.2.3. PROMOURE EL MANTENIMENT DE LA IMPORTANT SUPERFÍCIE
FORESTAL QUE DISPOSA D’UN PLA DE GESTIÓ FORESTAL
Justificació: La gestió forestal dels boscos a partir del desenvolupament de treballs de
conservació, silvicultura i prevenció d’incendis forestals proporciona uns grans
beneficis, especialment ambientals i preventius. Un dels principals elements de gestió
que hi ha actualment són els plans tècnics de gestió forestal. A Capmany aquests
plans tenen una presència molt important, fet poc habitual en municipis d’aquestes
característiques, de manera que cal incentivar el manteniment d’aquests plans una
vegada s’acabin les seves vigències, a la vegada que saber-ne treure profit.
Objectius: Incentivar la renovació i revisió dels plans tècnics de gestió forestal
d’aquelles propietats forestals on la seva vigència està a punt de finalitzar.
Descripció: Els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i els Plans Simples
de Gestió Forestal (PSGF) són els instruments que permeten inventariar l’espai
forestal, obtenint la informació necessària que ha de permetre planificar la gestió dels
recursos forestals i, indirectament, el risc d’incendis. Són així un dels principals
instruments de gestió dels boscos als quals caldria dirigir esforços per tal de mantenirlos en el temps, especialment en municipis com Capmany on el 45% de la superfície
forestal disposa d’un instrument de gestió forestal, xifra molt superior a la majoria de
municipis de la comarca.
Aquesta gestió és una eina molt important per mantenir els boscos en una situació
propicia per mitigar el risc d’incendis forestals i la formació de grans incendis, sobretot
en territoris com aquest on el risc d’incendis és alt i, fins i tot, molt alt a pràcticament la
meitat de la superfície municipal. En aquestes àrees hi predomina la presència del
bosc dens (especialment escleròfil·les) amb un 44,2% de la superfície municipal,
mentre la presència de matollar és del 15,25%. Totes dues plegades constitueixen una
massa combustible potencial molt gran.
Molts dels plans tècnics de gestió de les diferents propietats forestals existents tenen
encara una vigència de forces anys. En tots els casos, caldria promoure entre aquests
propietaris la renovació i revisió de nous plans, mentre que amb els propietaris que
encara no contessin amb un pla s’hauria d’incentivar l’elaboració de nous plans.
Tasques:
- Organitzar xerrades tècniques i visites als propietaris forestals de Capmany
amb la presència de tècnics del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural i del Consell Comarcal, per tal d’exposar els avantatges i el procediment
a seguir per redactar un pla de gestió forestal.
Normatives vinculants:
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
- Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives
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Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: llarg

Pressupost estimat: 40 – 60 hores

Font de finançament: DAR (a través del
Centre de la Propietat Forestal)

Interrelació amb altres accions: 2.2.1

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Propietaris forestals i AC
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Línia estratègica 3. Ús i gestió eficient dels recursos naturals
Objectiu: Millorar la gestió en l’àmbit energètic, de l’aigua, dels residus i de la
contaminació

Programa 3.1

Valorització i minimització dels residus municipals

Descripció: Desenvolupar una sèrie d’estratègies i mecanismes per tal de complir
amb els objectius del PROGREMIC (2007-2012)
Acció 3.1.1

Millorar el servei de recollida selectiva i les àrees d’aportació

Acció 3.1.2

Implantar la recollida de la fracció orgànica a través del
compostatge comunitari en planta de compostatge municipal

Acció 3.1.3

Promocionar el sistema de recollida selectiva específic per a
empreses d’elevada producció de residus que proposa el CCAE

Acció 3.1.4

Aprovar una ordenança municipal reguladora d’enderrocs i
residus de la construcció

Acció 3.1.5

Impulsar bones pràctiques en la generació dels residus

Programa 3.2

Minimització i control de la contaminació

Descripció: Desenvolupar un seguit de mesures i pautes d’actuació per tal de reduir i
controlar les problemàtiques de contaminació de l’aigua, l’aire i el sòl.
Acció 3.2.1

Estudi hidrogeològic supramunicipal dels aqüífers i seguiment
del control de la seva qualitat

Acció 3.2.2

Control de les immissions de contaminants atmosfèrics

Programa 3.3

Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, i potenciació de
les energies renovables

Descripció: Incentivar l’estalvi i l’eficiència energètica entre la ciutadania, però també
en els edificis municipals

Acció 3.3.1

Implantar millores d’estalvi energètic als edificis municipals

Acció 3.3.2

Impulsar un programa d’assessorament sobre els ajuts a
particulars disponibles per la instal·lació d’energies renovables

Acció 3.3.3

Sensibilització ciutadana per l’estalvi energètic
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Programa 3.4.

Control i eficiència en la gestió de l’aigua

Descripció: Promoure l’estalvi d’aigua pels diferents usos, especialment el domèstic i
l’industrial, així com millorar el problema dels abocaments i de l’estat dels aqüífers
Acció 3.4.1

Acció 3.4.2

Legalització de les captacions subterrànies particulars i control
de les masses d’aigua subterrànies
Promoure l’execució de la construcció de l’EDAR municipal

Acció 3.4.3

Millora de la xarxa de distribució d’aigua per assegurar el
subministrament als hidrants i revisió dels propis hidrants

Acció 3.4.4

Recuperació de les fonts pudoses presents al municipi i creació
d’un itinerari

Acció 3.4.5

Elaborar un Pla de revisió i substitució dels sistemes d’aigua
industrials per a l’estalvi d’aigua

Acció 3.4.6

Desenvolupament d’una campanya informativa i de sensibilització
per a l’estalvi d’aigua en l’ús domèstic

Acció 3.4.7

Recuperació del funcionament d’algunes de les fonts públiques
del nucli urbà
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Línia estratègica 3

Programa 3.1

Acció 3.1.1. MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I LES ÀREES
D’APORTACIÓ
Justificació: El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
(PROGREMIC 2007-2012) té com a objectius aconseguir una valorització del 75% en la
fracció vidre, del 75% en la fracció paper i cartró, i del 25% en la fracció envasos.
Aquests valors són molt superiors als registrats en el municipi de Capmany.
La recollida selectiva és un bon sistema per a reduir substancialment els residus
domèstics destinats a l’abocador, de manera que aquests puguin ser reciclats i puguin
tornar a convertir-se en un recurs. L’èxit de la recollida selectiva rau en la voluntat dels
ciutadans per a fer una separació dels seus residus, però l’Administració ha de posar
els mitjans i serveis necessaris perquè la seva recollida sigui efectiva i per tal de
mantenir la bona pràctica adquirida per la població.
Objectius: Millorar els serveis destinats a la recollida selectiva a través del
desenvolupament d’accions que facilitin la separació per al reciclatge dels residus
sòlids urbans, principalment domèstics.
Descripció: Cal desenvolupar tot un seguit d’actuacions que apostin per la millora del
servei que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Capmany ofereixen. Cal evitar la
saturació dels contenidors, no només, en el cas que sigui necessari, a través de
l’augment del nombre de contenidors de rebuig, sinó també amb altres mesures que
potenciïn el reciclatge, de manera que la població prengui més consciència de la seva
importància i el practiquin.
Tasques:
-

-

-

-

Augmentar el nombre de contenidors de recollida selectiva, procurant que
en cada àrea d’aportació n’hi hagi, com a mínim, un de cada tipologia
(vidre, paper/cartró, envasos i rebuig), i evitant que hi hagi contenidors
aïllats. D’aquesta manera, es vol aconseguir facilitar al ciutadà de llençar
els seus residus, ja que així sempre disposarà de totes les opcions de
separació en un únic espai.
Estudiar la millor ubicació dels contenidors segons els hàbits de la
població, per tal de trobar la situació idònia per un major ús dels
contenidors.
Envoltar les àrees d’aportació amb uns tancats de fusta de manera que els
contenidors quedin més recollits, protegits de la tramuntana, i estèticament
camuflats. Aquests tancats han d’estar dissenyats per tal que no dificultin
la feina del servei de recollida.
Fer un manteniment correcte de les àrees d’aportació, amb neteja
periòdica de les àrees i dels contenidors, i reposició immediata dels
contenidors en cas necessari.

Normatives vinculants:
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i modificacions posteriors
(2003 i 2008).
- Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya, PROGREMIC 20072012.
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Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: curt

Pressupost estimat: 10.000 – 15.000 €

Font de finançament: Subvencions i
ajuts de l’ARC, CCAE i AC.

Interrelació amb altres accions: 3.1.3,
3.1.5

Indicadors de seguiment: 29

Agents vinculats a l’execució: Tècnics del CCAE, tècnics i agutzils de l’AC, empresa
Sersall 95 (recollida de la fracció resta, paper i envasos), Santos Jorge SA (recollida de
la fracció vidre), altres empreses externes.
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Programa 3.1

Acció 3.1.2. IMPLANTAR LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA A TRAVÉS
DEL COMPOSTATGE COMUNITARI EN PLANTA DE COMPOSTATGE MUNICIPAL
Justificació: El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
(PROGREMIC 2007-2012) té com a objectiu aconseguir una valorització del 55% en la
fracció matèria orgànica. El municipi de Capmany no té encara un sistema per a la
recollida d’aquesta fracció.
Per tal de complir amb els objectius de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de
residus, des de l’ajuntament cal promoure la valorització dels residus, inclosa la fracció
orgànica. Aquesta acostuma a representar, aproximadament, un 45% en pes del total
de residus municipals generats. Si s’aconseguís separar aquesta fracció es reduirien
en gran mesura els costos municipals de recollida i tractament dels residus de la
fracció rebuig, costos que tenen una importància extraordinària per un municipi petit
com és Capmany.
Objectius: Instaurar la recollida de la fracció orgànica al municipi de Capmany, a
través d’informar i posar a l’abast de la població les eines i serveis necessaris per al
desenvolupament d’un sistema de recollida de la fracció orgànica.
Descripció: La separació i posterior valorització de la fracció orgànica permet a un
municipi no només reduir substancialment la generació de residus destinats a
abocador, la gestió dels quals té un cost municipal important, sinó també l’obtenció
d’un subproducte, el compost, el qual pot ser retornat als mateixos ciutadans.
El Pla Estratègic per a la Gestió de Residus Municipals a l’Alt Empordà redactat el
març del 2008 pel CCAE proposa, per a municipis entre 500 i 2.000 habitants i amb
habitatges sense jardí majoritaris, un sistema de compostatge comunitari en planta de
compostatge municipal, alimentada a través de la recollida d’orgànica porta a porta.
Tasques:
- Construcció d’una planta de compostatge situada estratègicament, en una
zona ni molt propera ni molt allunyada dels nuclis habitats. Un bon lloc podria
ser al costat de la minideixalleria, centralitzant així la gestió dels residus
municipals.
- Instaurar, des de l’ajuntament, un sistema de recollida porta a porta de la
fracció orgànica (amb la possibilitat de regal d’un cubell marró específic per la
orgànica), i una gestió adequada de la planta de compostatge de manera que
es pugui produir un compost de qualitat.
- Estudiar la possibilitat d’incentius per a la població per tal de recollir un
benefici de l’esforç realitzat. Exemple: regalar, a aquells ciutadans que ho
desitgin, certa quantitat del compost resultant dels residus orgànics degradats
a la planta de compostatge.
- Participar en la campanya de foment del compostatge casolà promoguda pel
CCAE, pel que fa a les cases unifamiliars amb jardí o similar que tinguin espai
per a la instal·lació del compostador.
Normatives vinculants:
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i modificacions posteriors
(2003 i 2008).
- Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya, PROGREMIC 20072012.
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Grau prioritat: alt

Termini d’execució: curt

Pressupost estimat: (a partir del Pla Estratègic de Gestió de Residus a l’Alt Empordà)
Implantació del compostatge casolà: 232€ / habitatge / campanya
Implantació del compostatge comunitari: 50€ / habitant / any
Cost de la recollida de la FORM porta a porta domèstic: 72€ / tona
Font de finançament: Subvencions i ajuts de l’ARC, CCAE, AC.

Interrelació amb altres accions: 3.1.5

Indicadors de seguiment: 29

Agents vinculats a l’execució: Tècnics del CCAE i de l’AC.
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Programa 3.1

Acció 3.1.3. PROMOCIONAR EL SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA
ESPECÍFIC PER A EMPRESES D’ELEVADA PRODUCCIÓ DE RESIDUS QUE
PROPOSA EL CCAE
Justificació: Cal complir amb la llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. Aquesta introdueix la definició de residu
comercial com el residu municipal generat per l’activitat pròpia del comerç al detall i a
l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. També els residus
industrials assimilables a urbans, és a dir, residus originats a la indústria que no siguin
especials i que tinguin la consideració d’assimilables als municipals comercials,
segons el Catàleg europeu de residus (CER).
En la llei consta que és obligació dels productors i posseïdors de residus garantir que
els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d’acord amb les prescripcions
d’aquesta llei, assumint els costos d’aquesta gestió. També diu que la persona titular
de l’activitat que genera residus comercials ha de lliurar els residus a un gestor
autoritzat o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent
estableixi per aquest tipus de residus.
Objectius: Aconseguir un sistema de recollida selectiva específic per a tots els grans
productors de residus del municipi, siguin comerços o indústries.
Descripció: Les empreses a les quals va destinat el servei proposat pel CCAE no han
de tenir cap servei municipal implantat i han de tenir una generació anual de residus
valoritzables que permeti la utilització d’un contenidor de 2,5 m3.
Amb l’anàlisi del servei actual i tenint en compte la llei es planteja un servei de recollida
selectiva a les empreses que permeti, per una banda, donar el servei que cal a les
empreses amb un volum important de residus valoritzables, i per altra, que les rutes de
recollida municipal no es vegin alterades per les incidències de recollida que suposa
l’alta producció de residus d’aquestes empreses.
Tasques:
- Realitzar una campanya informativa a totes les empreses i establiments del
municipi susceptibles de generar volums importants de residus valoritzables,
explicant les obligacions que marca la llei, i el sistema de recollida selectiva
específica que proposa el CCAE, estudiant en cada cas concret quina és la
millor opció.
- Estudiar la possibilitat d’establir incentius fiscals per aquelles empreses que
tinguin recollida específica.
Normatives vinculants:
- Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora de residus.
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya, PROGREMIC 20072012.
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Grau prioritat: baix

Termini d’execució: curt

Pressupost estimat: 60 – 80 hores

Font de finançament: Subvencions i
ajuts de l’ARC, CCAE.

Interrelació amb altres accions: 3.1.1,
3.1.5

Indicadors de seguiment: 29

Agents vinculats a l’execució: Tècnics del CCAE.
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Acció 3.1.4. APROVAR UNA ORDENANÇA
D’ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

MUNICIPAL

REGULADORA

Justificació: Capmany no disposa d’una ordenança reguladora d’enderrocs i residus
de la construcció. La implementació efectiva de les mesures relatives als residus de la
construcció que estableix la legislació específica fa aconsellable, no sols la seva
incorporació als requisits establerts pel planejament, sinó la regulació detallada per
l’Ajuntament mitjançant una ordenança específica.
Objectius: Redactar i aprovar una ordenança municipal reguladora d’enderrocs i
residus de la construcció, que sigui capaç de controlar els abocaments incontrolats de
runes.
Descripció: El Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, fixa l’obligació
del productor de les runes a lliurar-les de manera correcta, essent responsabilitat del
mateix fer les operacions de destriament i selecció dels residus lliurats.
Per a desenvolupar aquest decret en l’àmbit municipal es fixa la necessitat d’elaborar i
aprovar una ordenança municipal reguladora de les runes i els residus de la
construcció en el qual el sol·licitant de la llicència d’obres es trobi obligat a:
- Acreditar a l’ajuntament haver signat amb un o uns gestors autoritzats un
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus
separats per tipus.
- Presentar a l’ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la
finalització de l’obra, un certificat del gestor (o gestors) referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.
- Lliurar una fiança que s’ha dipositat en el moment d’obtenir una llicència
urbanística municipal.
Tasques:
- Redactar una ordenança municipal reguladora d’enderrocs i residus de la
construcció, de manera que s’incloguin sancions també per les empreses i
particulars d’altres municipis que vinguin a Capmany a abocar de forma
incontrolada residus de la construcció.
- Establir els mecanismes de control i inspecció necessaris per fer complir amb
rigor l'ordenança reguladora d’enderrocs i residus de la construcció.
Normatives vinculants:
- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 6.000€

Font de finançament: CCAE, AC

Interrelació amb altres accions: 3.1.5

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Tècnics del CCAE i de l’AC.
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Acció 3.1.5. IMPULSAR BONES PRÀCTIQUES EN LA GENERACIÓ DELS RESIDUS

Justificació: El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
(PROGREMIC 2007-2012) té com a objectius aconseguir una valorització del 75% en la
fracció vidre, del 75% en la fracció paper i cartró, del 25% en la fracció envasos i del
55% en la fracció matèria orgànica. Els valors de recollida selectiva al municipi de
Capmany es troben lluny d’aquests valors, així com dels valors mitjans de recollida del
conjunt de la comarca i també de Catalunya. Per tant cal que des de l’Ajuntament es
promogui la valorització dels residus.
Objectius: Aconseguir uns majors valors de recollida selectiva pel municipi de
Capmany a través de la sensibilització a la població de la problemàtica de la generació
de residus i de les possibilitats que hi ha de reciclatge, a més de la reutilització i
reducció.
Descripció: Cal pensar, dissenyar i elaborar una o vàries campanyes informatives de
sensibilització per a fomentar la minimització i la correcta separació dels residus
domèstics. Aquesta campanya es durà a terme a través de diferents mecanismes
segons l’àmbit de població a qui vagi dirigit:
- A la població en general: a través de tríptics, xerrades...
- A les escoles: a través de tallers, visites didàctiques...
- A les empreses, comerços i tallers: a través de cartes, visites personalitzades...
Bona part de la campanya es pot fer de forma coordinada amb el Consell Comarcal.
Tasques:
- Nomenar una persona responsable de l’Ajuntament que lideri el procés
d’informació i conscienciació a la població.
- Elaboració de vàries campanyes de sensibilització a través de diferents formats
(díptics, plafons, xerrades, etc.) sobre diferents temàtiques:
- Hàbits de minimització de residus (reducció i reutilització): utilitzar cistell per
anar a comprar, consum responsable (no comprar més del necessari, prioritzar
productes de vida llarga), etc.
- Correcta separació dels residus domèstics, minimitzant al màxim el volum
(plegant caixes de cartró, aixafant ampolles d’aigua, etc). Caldria inscriure el
CEIP Els Dòlmens-ZER Requesens de Capmany en la campanya de recollida
selectiva de paper que organitza el CCAE anomenada “Re-paper”.
- Bona utilització de la minideixalleria (localització, horaris, residus que s’hi
poden portar, taxes per les empreses a partir de quantitats importants...).
- Especial menció a la correcta separació de la fracció orgànica (nova
implantació al municipi).
- Sistemes específics de recollida selectiva per a grans productors de residus.
- Sensibilització per acabar amb els abocaments incontrolats de deixalles.
- Instal·lació en els edificis municipals de mecanismes de separació de les
diferents fraccions de residus, minimització i reutilització de residus, per tal de
donar exemple de la incorporació dels hàbits sostenibles de gestió dels residus.
Normatives vinculants:
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i modificacions posteriors
(2003 i 2008).
- Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya, PROGREMIC 20072012.
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Grau prioritat: alt

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 3.000€ - 5.000€

Font de finançament: Subvencions i
ajuts de l’ARC, CCAE, AC.

Interrelació amb altres accions: 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

Indicadors de seguiment: 28, 29

Agents vinculats a l’execució: Tècnics del CCAE i de l’AC, educadors del CEIP Els
Dòlmens-ZER Requesens de Capmany.
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Acció 3.2.1. ESTUDI HIDROGEOLÒGIC SUPRAMUNICIPAL DELS AQÜÍFERS I
SEGUIMENT DEL CONTROL DE LA SEVA QUALITAT
Justificació: L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no realitza anàlisis de la qualitat de
l’aigua de cap dels pous del municipi. Això implica que no es tinguin dades reals de la
qualitat dels aqüífers de Capmany, al marge de les possibles anàlisis que hagin
encarregat pel seu compte els propietaris dels pous. Per tant, els coneixements que es
tenen dels aqüífers és molt limitada, ja que no se sap amb precisió els límits entre
aqüífers, la seva connectivitat hídrica, ni tampoc les característiques hidroquímiques
dels seus recursos.
Objectius: Millorar el coneixement del funcionament i la qualitat hidrològica
subterrània de la zona per a realitzar una bona planificació futura de l’aigua.
Descripció: Cal que l’ACA realitzi anàlisis periòdics de la qualitat de l’aigua a diferents
pous del municipi. Aquests càlculs han de permetre controlar tots els paràmetres
possibles, o com a mínim alguns contaminants com els nitrats i els nitrits. Els resultats
cal que tinguin la divulgació i la utilització adequada per tal que hi hagi una major
consciència de les possibles problemàtiques de contaminació.
Tasques:
- Demanar a l’ACA que analitzi de forma periòdica diferents pous del municipi
per tal de veure’n l’evolució.
- Encarregar un estudi hidrogeològic supramunicipal complet de la zona, per tal
de tenir coneixements amplis de les característiques dels diferents aqüífers,
així com la seva evolució en el temps i les seves problemàtiques.
- Fer una campanya de divulgació i conscienciació dels resultats de l’estudi i les
problemàtiques detectades.
Normatives vinculants:
- Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE) transposada a la normativa estatal
mitjançant la modificació de Llei 46/1999, i el text refós de la Llei d'aigües
1/2001, de 20 de juliol, per l'article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de
desembre de 2003).

Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 15.000€

Font de finançament: ACA, diferents
ajuntaments involucrats.

Interrelació amb altres accions: 6.2.2

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Tècnics de l’ACA, conveni amb una empresa externa o
amb la UdG per a l’elaboració de l’estudi hidrogeològic.
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Acció 3.2.2. CONTROL DE LES IMMISSIONS DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS
Justificació: La detecció de diverses fonts de contaminació atmosfèrica de diferent
grau, tan a dins del terme municipal com en municipis veïns, amb un elevat potencial
de contaminació atmosfèrica, fa necessari el càlcul d’una mesura sobre la qualitat
atmosfèrica. Una de les principals fonts potencials de contaminació atmosfèrica és el
pas de les carreteres N-II i autopista A-7.
Objectius: Tenir coneixements reals i actuals de la qualitat de l’aire al municipi per tal
de garantir la màxima qualitat de vida dels habitants de Capmany.
Descripció: El DMAH de la Generalitat de Catalunya, i més concretament la Secció
d'Immissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, ofereix als ajuntaments,
consells comarcals o entitats que ho sol·licitin, la realització d’una campanya de
mesuraments amb la unitat mòbil d’immissions al lloc on es requereixi, que dura com a
mínim un mes. La unitat mòbil d’immissions té analitzadors automàtics, analitzadors
manuals, i una estació meteorològica, de manera que s’analitzen un ampli ventall de
variables físiques (vent, humitat, temperatura, radiació, pressió atmosfèrica...) i
contaminants atmosfèrics (ozó, PM10, òxids de nitrogen i de sofre, monòxid de
carboni, COV...).
Tasques:
Sol·licitar per part de l’Ajuntament de Capmany la realització d’una campanya
de mesuraments amb la unitat mòbil d’immissions de la Direcció General de
Qualitat Ambiental del DMAH de la Generalitat de Catalunya.
Analitzar els resultats obtinguts i aplicar mesures per solucionar els problemes
atmosfèrics detectats en cas necessari.
Normatives vinculants:
- La Directiva 96/62/CE, sobre gestió i avaluació de la qualitat de l'aire,
transposada mitjançant el Reial Decret 1073/2002.
- Actualment, existeix una situació transitòria en la que conviuen els valors límits
de la normativa estatal, prèvia a l'entrada en vigor del Reial Decret 1073/2002, i
els nous valors límits que fixa l'esmentat Reial Decret i els successius (Reial
Decret 1796/2003). Aquests darrers són els que s'utilitzen per avaluar la
qualitat de l'aire però no poden ser una referència per a emprendre accions
legals.

Grau prioritat: baix

Termini d’execució: curt

Pressupost estimat: 3.000 €

Font de finançament: AC, DMAH

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Tècnics de la Secció d'Immissions del Servei de
Vigilància i Control de l'Aire del DMAH de la Generalitat de Catalunya.
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Acció 3.3.1. IMPLANTAR MILLORES D’ESTALVI ENERGÈTIC ALS EDIFICIS
MUNICIPALS
Justificació: La manca de dades referents al consum energètic dels edificis
municipals no permet fer un balanç energètic complert, alhora que tampoc fa possible
saber quines actuacions són les realment necessàries per a la reducció del consum.
Objectius: Disposar de les dades necessàries de consum energètic dels edificis
municipals per tal saber-ne els valors i fer les gestions adequades per tal de
minimitzar-los, en el cas que sigui necessari.
Descripció: Implantar un sistema informàtic de comptabilitat energètica municipal que
permeti portar un control de la despesa energètica municipal, tant d’equipaments
municipals com de l’enllumenat públic. Aquest control energètic municipal permetrà
detectar les principals irregularitats i/o disfuncions energètiques i prioritzar les
actuacions correctores i de manteniment per tal de millorar l’eficiència energètica.
Des de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) es posa a disposició dels municipis un
programa informàtic que realitza totes aquestes tasques: WinCEM 6.0. Aquest
programa és una bona eina per al control dels consums energètics, la qual molts
ajuntaments ja l’utilitzen i es pot descarregar gratuïtament des de la pàgina web oficial
de l’ICAEN.
A partir de l’aplicació d’una comptabilitat energètica municipal l’Ajuntament podrà
impulsar millores en la gestió energètica dels equipaments municipals i podrà aplicar
les mesures correctores que se’n derivin per tal de millorar l’eficiència energètica.
Caldrà dur a terme actuacions per tal de reduir el consum i incorporar criteris
d’eficiència energètica.
Tasques:
- Nomenar un gestor energètic municipal. Una persona encarregada de buscar
els incentius per l’estalvi d’energia alhora que controlar el programa de
comptabilitat energètica.
- Actuar en l’enllumenat públic que representa més del 50% de la despesa
municipal.
- Definir i dur a terme les actuacions encarades a la reducció del consum
energètic (substitució d’equips i màquines, bombetes, portes, finestres ...)
Normatives vinculats:
- Llei 6/2001, per la contaminació llumínica.

Grau prioritat: alt

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 30.000€ fraccionat
segons nivell d’execució

Font de finançament: Programa “del Pla
a l’acció” de la DdG

Interrelació amb altres accions: 3.3.3

Indicadors de seguiment: 26 i 27

Agents vinculats a l’execució: AC
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Acció 3.3.2. IMPULSAR UN PROGRAMA D’ASSESSORAMENT SOBRE ELS AJUTS
A PARTICULARS DISPONIBLES PER LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIES
RENOVABLES
Justificació: El “Código Técnico de la edificación” determina que tota nova
construcció que requereixi d’aigua calenta sanitària ha d’instal·lar un sistema de
captació d’energia renovable. Aquesta normativa obliga als propietaris a buscar
diferents alternatives per les seves llars.
Objectius: Informar a la ciutadania del que determina la normativa i informar sobre els
diferents programes d’ajuts que es donen des de la Generalitat per la instal·lació
d’energies renovables a nivell particular.
Descripció: En aquests últims anys els processos d’edificació s’han accelerat i per tal
de millorar la qualitat i de promoure la sostenibilitat, l’Estat ha aprovat un “Código
Técnico de la edificación”. Aquest codi implica un compromís i un equilibri
mediambiental que comporta un seguit d’actuacions a les noves construccions de
caràcter obligatori.
Entre aquestes obligacions hi ha la instal·lació d’un sistema de captació d’energia
renovable per escalfar l’aigua d’ús sanitari.
Tasques:
- Engegar un servei d’assessorament per a la ciutadania sobre els programes
d’ajuts que dóna la Generalitat de Catalunya per la instal·lació de sistemes de
captació d’energia renovables. Molt concretament per les plaques
fotovoltaiques.
Normatives vinculats:
- RD314/2006 el que s’aprova el “Código Técnico de la edificación”
- Text refós RD1351/2007

Grau prioritat: mitjà

Termini execució: mitjà

Pressupost estimat: 60 – 80 hores

Font de finançament: Programa “del Pla
a l’acció” de la DdG

Interrelació amb altres accions: 3.3.3

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC
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Acció 3.3.3. SENSIBILITZACIÓ DE LA CIUTADANIA PER L’ESTALVI ENERGÈTIC

Justificació: La consciència per l’estalvi és primordial per aconseguir fer un ús
racional i sostenible dels recursos. La implantació de les energies renovables ha de
servir per frenar el consum desmesurat i sense control. Per això és necessari insistir i
incidir en la consciència col·lectiva envers la importància de l’estalvi energètic.
Objectius: Reduir el consum d’energia a través de la conscienciació de la població,
informant, doncs, de les possibilitats existents i incentivant la instal·lació d’energies
renovables a nivell particular amb algun programa d’ajut o avantatges fiscals.
Descripció: S’iniciarà una campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania i a les
indústries i comerços del municipi, enfocada a l’estalvi d’energia a través de la
promoció accions d’estalvi.
Caldrà fer un programa de sessions informatives combinades amb alguna sessió més
tècnica on s’informi de les opcions d’energies renovables, dels costos de la instal·lació
d’alguna d’elles (placa solar, acumulador de calor), dels efectes i el seu funcionament,
i de pràctiques habituals que redueixen el consum.
Tasques:
-

Incentivar l’estalvi d’energia a les indústries i comerços de Capmany.
Campanya informativa pel foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies
renovables.
Programa d’ajuts per incentivar la instal·lació d’energies renovables a nivell
particular.

Grau prioritat: alt

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 3.000€ - 5.000€

Font de finançament: Programa “del Pla
a l’acció” de la DdG

Interrelació amb altres accions: 3.3.1;
3.3.2

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC
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Acció 3.4.1. LEGALITZACIÓ DE LES CAPTACIONS SUBTERRÀNIES
PARTICULARS I CONTROL DE LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIES
Justificació: La presència d’un nombre considerable d’habitatges disseminats fan
pensar en l’existència d’un nombre també important de captacions pròpies no
registrades. Aquestes poden generar problemàtiques als aqüífers i conflictes socials
entre els propietaris per la captació i disponibilitat d’aigua.
Objectius: Tenir un major control de totes les captacions pròpies existents al municipi,
dels volums d’aigua que s’extreuen de l’aqüífer i de les noves captacions que es
vulguin instal·lar.
Descripció: Cal promoure, a través de processos de sensibilització ciutadana, la
legalització de captacions particulars que no estan registrades a l’Agència Catalana de
l’Aigua. Amb això, l’Ajuntament i l’ens encarregat de la gestió de l’aigua a Catalunya,
l’ACA, aconseguirien un major control dels pous presents al municipi i del compliment
dels volums màxims d’extraccions permesos. De la mateixa manera, el propi
cobrament d’un cànon per aquestes aigües incentivaria entre els propietaris a un ús
més racional de l’aigua, fet que implicaria uns beneficis directes sobre els aqüífers ja
que permetria regenerar-los i poder utilitzar-los com a sistemes alternatius o
complementaris a l’abastament fet des de Peralada en moments d’escassetat hídrica.
La legalització dels pous també permetria mantenir un major control de la qualitat de
l’aigua i una regulació del seu ús en tots els àmbits: domèstic, industrial i agrícola.
Pels propietaris la legalització dels seus pous comportarien dues avantatges. Per una
banda, la protecció administrativa (per part de l’ACA) de la seva captació davant
l’obertura de nous pous propers (compliment de la distància mínima entre pous), així
com també els protegiria davant problemes de contaminació provocats per aquestes
activitats il·legals veïnes. Per una altra banda, el fet que un propietari tingui els seus
pous correctament legalitzats permet que el valor de la finca augmenti.
Tasques:
- Realització d’una inspecció sistemàtica amb la finalitat de localitzar les
extraccions no autoritzades.
- Instal·lar, de forma generalitzada, comptadors als pous no legalitzats,
especialment aquells pous grans i amb fondàries d’uns 20-30 metres que
capten majors quantitats d’aigua.
- Fer un seguiment d’aquests pous i de les extraccions realitzades.
- Recuperar el funcionament dels dos pous municipals que estan fora de servei
per falta d’aigua.
Normatives vinculants:
- Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l’exercici de les funcions d’inspecció
i control en l’àmbit de la protecció del medi ambient.
- Agència Catalana de l’Aigua. Subvencions per sufragar les despeses derivades
de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i
amb l’aprofitament de recursos no potables. Resolució MAH/3843/2006 de 22
de novembre.
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Grau prioritat: mitja

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 600 – 700 hores

Font de finançament: ACA

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Propietaris, AC i ACA
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Acció 3.4.2. PROMOURE L’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS MUNICIPAL

Justificació: L’abocament d’aigües residuals urbanes i industrials de Capmany
realitzats directament a la conca de la Muga són força importants, fet que genera
problemàtiques de tipus ambiental, de salubritat i de males olors. Amb el tractament
d’aquestes aigües residuals a la nova EDAR prevista es podrà garantir la preservació
de les captacions d’aigua potable, millorar la qualitat de l’aigua i fomentar la
reutilització dels recursos disponibles.
Objectius: Fer les gestions oportunes per tractar que l’Agència Catalana de l’Aigua
avanci el màxim possible la construcció de l’EDAR municipal.
Descripció: El Programa de Sanejament d’Aigües Urbanes (PSARU 2005), preveu la
construcció de prop de 1.000 EDAR entre els municipis de Catalunya amb menys de
2.000 habitants durant els propers 5 anys (període 2009-2014). La prioritat de la
construcció d’aquestes vindrà donada per un seguit de criteris que els tècnics de
l’Agència Catalana de l’Aigua hauran d’avaluar, de manera que una major pressió des
de l’administració local podria ajudar a donar-li un major grau de prioritat a l’EDAR de
Capmany. Concretament, l’ACA té previst construir dues EDAR al municipi, una al nucli
urbà de Capmany juntament amb el seu col·lector, i l’altre al nucli de la Vall, també
amb els seus col·lectors.
Els abocaments d’aigües residuals urbanes i industrials a la riera de Merdanç,
tributària de la Muga, són importants en volum, especialment les primeres, però també
per la càrrega de substàncies que contenen i, sobretot, pel medi on van a parar les
aigües. Pel que fa a les aigües residuals urbanes abocades, els 29.949 m3/any d’aigua
residual abocats són una xifra força destacable. A més, aquestes venen
acompanyades de càrregues importants de matèria en suspensió (4.267 kg/any) i una
demanda d’oxigen de 14.044 kg/any. La quantitat de nitrogen i fòsfor d’aquestes
aigües contenen 1.778 i 1.156 kg/any respectivament. Respecte a l’altre tipus
d’abocament, l’industrial, n’hi ha 10 industries d’activitats C i D al conjunt del municipi
que aboquen un cabal total de 3.933 m3/any. Aquestes suposen unes estimacions de
carga de matèria en suspensió de 1.177 kg/any i de demanda química d’oxigen de
3.217 kg/any. Pel que fa a la càrrega de nitrogen i fòsfor és de 155 i 52 kg/any
respectivament.
Tasques:
- Elaborar un informe sobre les problemàtiques i les necessitats urgents de la
instal·lació d’una EDAR al municipi.
- Establir els contactes adequats amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tal
d’agilitzar el procés de construcció de la depuradora.
Normatives vinculants:
- Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament d’aigües residuals
urbanes.
- Pla de Sanejament de Catalunya, aprovat per Acord de Govern de 7 de
novembre de 1995.
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament.
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
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Grau prioritat: alt

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 80 hores

Font de finançament: ACA

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: ACA i AC
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Acció 3.4.3. MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA PER
ASSEGURAR EL SUBMINISTRAMENT ALS HIDRANTS I REVISIÓ DELS PROPIS
D’HIDRANTS
Justificació: Capmany presenta un alt risc per incendis forestals, amb la qual cosa
elements com els hidrants s’esdevenen vitals per a l’extinció del foc cada vegada que
té lloc un episodi. Malauradament la xarxa de distribució d’aigua de Capmany no està
preparada per subministrar correctament aigua a tots els seus hidrants, de la mateixa
manera que hi ha una manca d’hidrants.
Objectius: Disposar d’una xarxa de distribució d’aigua preparada pel subministrament
dels diferents hidrants repartits pel municipi per tal d’assegurar que, en cas
d’emergències per incendis, el nombre, la ubicació i el funcionament dels hidrants
sigui l’adequat.
Descripció: La xarxa de distribució ramificada està constituïda per canonades de
fibrociment i que presenten un diàmetre insuficient per a poder subministrar aigua als
hidrants contra incendis. D’aquesta manera s’ha d’adequar aquestes canonades a les
necessitats reals per tal de garantir el funcionament dels hidrants en cas d’incendis. A
més, per tal que s’esdevinguin uns elements útils per a l’extinció d’incendis cal que la
ubicació, el nombre i l’estat dels hidrants estiguin en perfecte funcionament per
facilitar-ne l’extinció.
Aquestes actuacions s’esdevenen més rellevants en municipis com Capmany
classificats pel Servei de Prevenció d’incendis amb un alt risc d’incendi com a
conseqüència que aproximadament la meitat de la superfície del municipi és
considerada zona de risc alt i fins i tot molt alt, constituint plegades una massa
combustible potencial molt gran.
Tasques:
- Contactar amb la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona.
- Fer una revisió de la xarxa de distribució existent per veure les seves
deficiències i les tasques que cal realitzar.
- Elaborar un protocol de revisió de la xarxa d’hidrants i definir els punts on
calen instal·lar nous hidrants.
- Desenvolupar les obres de substitució de les canonades i la instal·lació i/o
reparació d’hidrants per assegurar un subministrament regular i suficient a tots
els seus hidrants.
- Definir la responsabilitat del control de la xarxa d’hidrants i vetllar perquè els
controls periòdics es duguin a terme.
Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 100.000 – 300.000
€

Font de finançament: AC

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC i Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de
Girona
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Acció 3.4.4. RECUPERACIÓ DE LES FONTS PUDOSES PRESENTS AL MUNICIPI I
CREACIÓ D’UN ITINERARI
Justificació: Una de les particularitats de Capmany, que el diferencien de molts dels
seus municipis veïns, és la presència d’un seguit de fonts pudoses que tradicionalment
han desenvolupat un paper destacable per molta població. Avui moltes d’aquestes
fonts han quedat oblidades i en desús.
Objectius: Localitzar i millorar l’estat de les diferents fonts pudoses existents al
municipi i apropar-les a la població i als possibles visitants a través de la creació d’un
itinerari temàtic.
Descripció: Existeix un important nombre de fonts al municipi, algunes de les quals
són pudoses, és a dir, es caracteritzen per treure aigua enriquida naturalment amb
àcid sulfhídric. De totes les fonts pudoses cal destacar dues: les fonts pudoses dels
Banys de la Mercè, on antigament hi havia l’Antic Balneari de la Mercè que aprofitava
les qualitats d’aquesta aigua pudosa, i la font de la vinya d’en Serra. De la resta de
fonts, moltes d’elles en troben en desús.
Sobre aquestes fonts que es troben en desús, caldria dur a terme tasques de
rehabilitació i reparació per tal tornar a fer-les funcionar, si és possible, i millorar-ne el
seu estat de conservació, sempre i quan aquest estigui malament.
Tasques:
- Localitzar les diferents fonts pudoses presents al municipi i integrar-les dins un
inventari.
- Parlar i arribar a un acord amb els propietaris dels terrenys on hi ha ubicades
les fonts pudoses.
- Elaborar un programa de recuperació de les fonts en desús o en mal estat de
conservació.
- Dissenyar un itinerari que posi a l’abast de la població i els visitants aquest
patrimoni natural i cultural.

Grau prioritat: baix

Termini d’execució: llarg

Pressupost estimat: 100 – 160 hores

Font de finançament: AC

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC i sector privat
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Acció 3.4.5. ELABORAR UN PLA DE REVISIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS SISTEMES
D’AIGUA INDUSTRIALS PER A L’ESTALVI D’AIGUA
Justificació: Els processos productius de moltes industries utilitzen grans quantitats
d’aigua que s’extreuen mitjançant pous o directament de la xarxa de subministrament
pública i que es perden una vegada finalitza el procés. Això comporta un cost molt
elevat per a les mateixes industries, un malbaratament de l’aigua i una major pressió
sobre els recursos hídrics disponibles. L’adopció de sistemes no oberts resulten més
eficients en totes tres direccions: cost, estalvi i protecció del recurs.
Objectius: Localitzar els sistemes d’aigua dels establiments industrials que estan
obsolets i proposar alternatives per a substituir-los per uns altres de nous més eficaços
pel que fa al consum d’aigua.
Descripció: Sovint els establiments industrials disposen de sistemes oberts d’aigua
que podrien ser substituïts per d’altres més eficients en el consum d’aigua. El primer
pas que s’hauria de fer és implementar un pla de revisió i reconversió dels sistemes
industrials de l’aigua on s’inspeccionessin els sistemes presents i es substituïssin els
obsolets. Aquestes actuacions de reconversió haurien d’anar coordinades amb el
Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA), servei que depèn del Departament de
Medi Ambient i que treballa per a impulsar a les indústries l’adopció de pràctiques i
tecnologies que condueixin a la reducció en origen dels residus i emissions de
contaminants que generin els seus processos productius. Aquest aportaria part del
finançament a través de la realització d’una Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de
Minimització (DAOM). Aquesta consisteix en l’avaluació específica dels processos
productius i els corrents residuals d’una indústria, per tal d’identificar les oportunitats de
prevenció i reducció en origen de la contaminació, proporcionant a l’empresa les dades
suficients perquè pugui orientar la seva estratègia empresarial cap a pràctiques i
tecnologies més ecoeficients, així com viables tècnicament i econòmicament. A més,
l’adopció d’aquests sistemes sostenibles atorgaria a l’empresa un distintiu de qualitat
ambiental.
Tasques:
- Portar a terme inspeccions a totes les indústries dell municipi per tal de veure
si els seus sistemes d’utilització d’aigua són eficients o si cal substituir-los.
- Demanar una subvenció al CEMA i demanar assessorament tècnic per tal de
desenvolupar correctament les noves instal·lacions.
Normatives vinculades:
- Reial decret 1594/1997, de 17 d’octubre, pel qual es regula la deducció
d’inversions destinades a la protecció del medi ambient.
Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 80 – 120 hores

Font de finançament: CEMA

Interrelació amb altres accions: 3.4.6

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Sector privat, AC i DMAH
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Acció 3.4.6. DESENVOLUPAMENT D’UNA CAMPANYA INFORMATIVA I DE
SENSIBILITZACIÓ PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN L’ÚS DOMÈSTIC
Justificació: Malgrat el consum domèstic del municipi no és molt elevat i que en el
darrer any no ha augmentat tot i haver un major nombre de comptadors, cal apostar
decididament per sistemes que permetin reduir el consum d’aigua a les llars.
Objectius: Conscienciar a la població sobre la necessitat d’un ús racional de l’aigua,
per tal de reduir significativament el volum d’aigua consumida a les llars, i informar-los
sobre l’existència de dispositius de fàcil aplicació i alta eficàcia.
Descripció: El període de sequera viscut als darrers anys i el fet que l’aigua sigui un
bé escàs obliga i fa necessària l’adopció de mètodes per a l’estalvi d’aigua.
L’adquisició d’uns millors hàbits de consum de l’aigua es pot arribar a estalviar a les
llars prop d’un 30% de l’aigua consumida.
Durant els anys 2006-2008 s’ha produït un augment considerable del nombre
d’abonats a la xarxa de subministrament pública d’aigua arribant a assolir una amplia
cobertura entre tota la població resident al municipi, sobretot al nucli urbà de
Capmany. Aquest augment, lluny de fer augmentar el consum total d’aigua potable, ha
disminuït conseqüència de la situació excepcional de sequera que s’ha viscut en el
darrer any 2008. Aquesta disminució, especialment rellevant si la comparem amb la de
l’any 2007, va ser resultat de les restriccions efectuades durant el període de sequera
fet indicatiu de la presa de conscienciació sobre l’estalvi d’aigua.
Aquestes mesures d’estalvi caldria desenvolupar-les durant tot l’any i no només en
moments de manca d’aigua. Una bona manera d’incentivar-les és a través de
campanyes d’estalvi d’aigua com la que està elaborant el mateix Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, des de la qual s’impulsen xerrades i treballs amb les escoles, i a la que
el municipi de Capmany podria adherir-se. En aquestes sessions informatives es faria
una especial incidència en les avantatges i els mètodes existents per a l’estalvi d’aigua
a les llars. Per a incentivar l’assistència de la població i la posterior adopció d’algunes
de les mesures d’estalvi, se’ls hi regalaria a tots els assistents un lot de dispositius com
productes airejadors per a les aixetes o bosses per a les cisternes del vàter. Aquest
mateix lot podrà ser adquirit a l’Ajuntament o en una de les botigues del poble una
vegada hagin finalitzat les xerrades, juntament amb un tríptic informatiu sobre
aquestes, a un preu simbòlic.
A més, el propi Ajuntament hauria d’elaborar una ordenança municipal dirigida a
l’optimització del consum d’aigua domèstica, regulant la incorporació i la utilització
dels sistemes d’estalvi d’aigua als edificis i construccions, i determinant en quins casos
i circumstàncies serà obligatòria la seva aplicació.
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Tasques:
- Preparar un cicle de xerrades sobre l’estalvi d’aigua.
- Elaborar un lot de productes per a l’estalvi d’aigua a les aixetes i les cisternes
de les llars del municipi, juntament amb un tríptic informatiu sobre la utilització
d’aquests tipus de mesures.
- Elaborar una ordenança municipal sobre el bon ús de l’aigua.
Normatives vinculants:
- Directiva Marc de l’Aigua.
- Decret 22/2002, de 22 de gener, d’establiment i millora de les mesures per a la
gestió dels recursos hídrics.
- Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l’estàndard i la millora en l’eficiència en
l’ús de l’aigua, a efectes de la determinació del cànon de l’aigua.
- Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de foment per
a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges.

Grau prioritat: mitjà

Termini d’execució: curt

Pressupost estimat: 3.000€ - 5.000€

Font de finançament: CCAE, AC

Interrelació amb altres accions: 3.4.5

Indicadors de seguiment: 24

Agents vinculats a l’execució: CCAE, ACA i AC
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Línia estratègica 3

Programa 3.4.

Acció 3.4.7. RECUPERACIÓ DEL FUNCIONAMENT D’ALGUNES DE LES FONTS
PÚBLIQUES DEL NUCLI URBÀ
Justificació: El procés de participació ciutadana va posar de manifest la necessitat de
recuperació d’algunes de les fonts públiques del municipi, sobretot les situades al
nucli urbà per tal que puguin ser utilitzades, de manera quotidiana, per la seva
població.
Objectius: Seleccionar i actuar sobre l’estat d’algunes de les fonts públiques del nucli
urbà per tal de recuperar el seu correcte funcionament i assegurar la qualitat de les
seves aigües.
Descripció: Els capmanyencs manifesten la seva preocupació pel no funcionament de
les fonts públiques situades al nucli urbà. Després del llarg període de sequera viscut
on les fonts han quedat tancades i sense funcionament, cal recuperar el seu correcte
funcionament i assegurar la potabilitat de les seves aigües amb riscos com la
contaminació per salmonel·losis. Per això s’ha de realitzar una actuació de sanejament
dels seus sistemes, de la mateixa manera que s’han de portar a terme les analítiques
oportunes de les seves aigües.
Tasques:
- Posar-se en contacte amb els organismes competents per a que realitzin les
inspeccions oportunes de les dues fonts.
- Seleccionar les fonts que es volen recuperar i condicionar els seus sistemes de
subministrament, fent les neteges i les desinfeccions necessàries.
- Portar a terme els controls analítics periòdics per tal d’assegurar la qualitat i
salubritat de les seves aigües.

Grau prioritat: mitja

Termini d’execució: curt

Pressupost estimat: 1.500€ - 2.000€

Font de finançament: ACA i AC

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC i DS
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Línia estratègica 4. Manteniment del sector primari i diversificació
d’activitats econòmiques
Objectiu: Reforçar el sector primari i incentivar un desenvolupament econòmic
sostenible
Programa 4.1

Promoure una activitat agrícola sostenible i rentable

Descripció: L’activitat agrícola de Capmany es basa en la producció de cereals i
farratges per l’engreix de bestiar, també destaca l’activitat vitivinícola i l’oli. Tanmateix,
no existeix una diversificació de la producció agrícola. És necessari reforçar el sector
vinícola i la producció de l’oli i mantenir activa la resta de producció agrícola, tan pel
manteniment del paisatge agrari, com per la diversificació de l’economia local
Acció 4.1.1

Diversificar el sector agrícola, potenciar els productes
agroalimentaris de qualitat i crear nous subproductes derivats

Acció 4.1.2

Potenciar l’oli de Capmany i incentivar la creació d’un trull

Programa 4.2

Potenciar el sector del vi de Capmany per obtenir uns
productes més competitius

Descripció: Per enfortir el sector del vi de Capmany, cal incidir en la qualitat del
producte final en el procés productiu. D’aquesta manera es mantindrà l’activitat
d’aquest sector i, al mateix temps, serà més competitiu en el mercat
Acció 4.2.1

Apostar pel manteniment d’una producció del vi respectuosa amb
el medi

Acció 4.2.2

Enfortir la indústria vinícola a través d’una millor difusió i una
ampliació de mercat

Programa 4.3

Intensificar l’activitat turística
diversificar l’economia

de qualitat ambiental

i

Descripció: Desenvolupar una activitat turística que no impliqui el malbaratament dels
recursos i que es desenvolupi respectant l’entorn. Cal donar a conèixer aquest nou
model d’allotjament com la resta d’actius turístics de Capmany
Acció 4.3.1

Impulsar un model turístic de qualitat

Acció 4.3.2

Vincular l’enoturisme amb els atractius patrimonials del municipi
per tenir una millor oferta turística

Acció 4.3.3

Difondre l’oferta de turisme rural de Capmany
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Línia estratègica 4

Programa 4.1.

Acció 4.1.1. DIVERSIFICAR EL SECTOR AGRÍCOLA, POTENCIAR ELS
PRODUCTES
AGROALIMENTARIS
DE
QUALITAT
I
CREAR
NOUS
SUBPRODUCTES DERIVATS
Justificació: L’activitat agrícola de Capmany es basa principalment en la vinya. Totes
les explotacions agrícoles dedicades a un altre tipus de conreu han anat desapareixent
i actualment, els horts es limiten al consum particular i els conreus de farratges es
destinen a l’engreix de bestiar.
Objectius: Potenciar l’activitat agrícola per orientar-la a produir altres productes que
puguin aconseguir un distintiu d’origen o de qualitat. Amb la finalitat d’assegurar la
continuïtat agrícola i la seva diversificació.
Descripció: Per impulsar l’activitat agrícola, aconseguir una major ocupació de la
població en aquest sector i mantenir el paisatge rural del municipi, és necessari
promocionar aquesta activitat. Una primera tasca per aconseguir-ho és oferir un servei
d’assessorament pels agricultors, per què és necessari que els agricultors estiguin al
cas de les diverses subvencions, de com aconseguir distintius d’origen i de qualitat
agroalimentària, per tal de potenciar el seu paper en el mercat. Per apropar aquesta
informació en aquest col·lectiu, cal que l’Ajuntament de Capmany creï un servei
d’Assessorament als agricultors, però en mans dels tècnics de l’Unió de Pagesos.
L’Ajuntament ha de ser l’ens de contacte entre els tècnics de l’Unió de Pagesos. El
servei que ofereix l’Unió de Pagesos, de manera gratuïta, es caracteritza per
desenvolupar i gestionar estudis de recerca, programes de formació i el servei
d’assessorament tècnic i comercial del sector agrari.
L’objectiu de crear un Assessorament als agricultors i ramaders és recolzar i donar les
pautes a seguir pels agricultors i ramaders a l’hora de sol·licitar algun distintiu d’origen
i de qualitat agroalimentària, a través de l’assessorament dels tècnics de l’Unió de
Pagesos, als quals es desplaçaran a les instal·lacions proporcionades per l’Ajuntament
de Capmany cada 15 dies o altres períodes de temps acordats. Es contempla la
possibilitat d’aconseguir un distintiu d’origen i de qualitat pels naps negres de
Capmany, concretament el distintiu de Indicacions geogràfiques protegides (IGP),
aquest designa aquells productes agroalimentaris característic del seu origen
geogràfic i el nap negre de Capmany és un producte autòcton.
Per potenciar el comerç dels productes agroalimentaris i artesans produïts a Capmany
és necessari la creació d’una agrobotiga. Aquest nou establiment comercial oferirà una
sortida als productes de qualitat locals, per exemple els naps negres, olis d’oliva, vins,
etc, i també pels subproductes derivats dels mateixos com sabons d’oli d’argudell i
vinagres aromàtics. A més, cal potenciar aquest espai comercial perquè arribi a ser un
punt de referència arreu de la comarca i de la província. L’encarregat de potenciar la
creació d’una agrobotiga serà l’Ajuntament amb la col·laboració del gremi d’agricultors
i ramaders del municipi. Tanmateix, per aconseguir els productes naturals i artesans
d’altres municipis, és necessari la difusió, a través de l’administració local, de
l’existència de l’agrobotiga i el servei que ofereix. Aquest es basarà amb l’adquisició de
productes produïts a Capmany mitjançant la seva compra a un preu baix establert amb
el propietari.
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Tanmateix, per obrir nous mercats dels productes amb distintius d’origen i de qualitat
agroalimentaris produïts a Capmany, l’Assessorament als agricultors i ramaders
s’encarregarà de presentar aquests productes locals de qualitat a la Fira Agrícola i
Ramadera de les Comarques de Girona (Firagri) que se celebra anualment al palau
firal de Figueres. D’aquesta manera, es donarà a conèixer els productes de qualitat de
Capmany a un públic més ampli, es potenciarà el seu comerç i s’afavorirà la continuïtat
de l’activitat agrícola del municipi.
Tasques:
- Aconseguir distintius d’origen i de qualitat agroalimentària per alguns
productes locals. Per aconseguir-ho caldrà seguir els següents passos:
o L’Ajuntament ha de facilitar un espai físic al nucli urbà per instal·lar el
servei d’Assessorament als agricultors i ramaders.
o L’Ajuntament de Capmany ha de contactar amb els tècnics de l’Unió
de Pagesos.
o Els tècnics de l’Unió de Pagesos han d’assessorar els agricultors i
ramaders en els processos de sol·licitud de distintius de qualitat.
- La creació d’una agrobotiga es coordinarà des de l’Ajuntament de Capmany,
perquè el gremi d’agricultors i ramaders del municipi se’n responsabilitzi del
seu funcionament.
- El gremi d’agricultors i ramaders han de potenciar els productes
agroalimentaris de qualitat, produïts a Capmany, amb l’assessorament dels
tècnics de l’Unió de Pagesos, a la fira agrícola i ramadera de Figueres (Firagri)
i a altres que estiguin interessat.
Normatives vinculants:
- Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària i en el reglament que la
desenvolupa (Decret 285/2006, de 4 de juliol)
- “Reglamento (CE) núm. 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006
sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.
- Reglament (CE) nº110/2008 del parlament europeu i del consell de 15 de
gener de 2008 relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetat i
protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses.
Subvencions/Ajuts econòmics:
- Ajuts a les entitats d’assessorament agrari de Catalunya; ajuts per al foment de
les (DOP), (IGP), (DG) i (ETG) de Catalunya; del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.
- Ajuts per fomentar la producció i comercialització dels productes
agroalimentaris de qualitat d’origen; del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.
- Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader
de Catalunya relatives al període de programació 2007- 2013.

Grau prioritat: alt

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 320 hores i segons
disponibilitat d’equipaments necessaris

Font de finançament: DAR; GAR

Interrelació amb altres accions: 2.2.2 i
4.2.1

Indicadors de seguiment: 18 i 34

Agents vinculats a l’execució: AC, DAR i Gremi d’agricultors i ramaders.
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Línia estratègica 4

Programa 4.1.

Acció 4.1.2. PROTENCIAR L’OLI DE CAPMANY I INCENTIVAR LA CREACIÓ D’UN
TRULL
Justificació: El cultiu de l’olivera té un pes important en l’estructura agrícola de
Capmany, tot i que la producció d’oli es trasllada fora del municipi i això comporta que
no es reconegui la producció d’oli de les olives de Capmany com un producte
diferencial.
Objectius: Produir oli d’oliva argudell, espècie autòctona de Capmany i incloure’l a la
DO Oli de l’Empordà.
Descripció: El 20% de la superfície agrícola de Capmany es destina al cultiu de
l’olivera. Tot i que es cultiven oliveres al municipi, la producció d’aquestes es porten
als trulls dels municipis veïns per obtenir l’oli. Així, doncs, no es reconeix el municipi
per la producció d’oli d’oliva.
S’ha d’impulsar la creació d’un trull al municipi, perquè els propietaris de les oliveres
de Capmany no portin les olives als trulls dels municipis veïns. D’aquesta manera
s’elaborarà l’oli d’oliva de Capmany, tant d’espècies d’autòctones com d’altres que
s’estan cultivant al municipi.
En els últims anys s’ha anat substituint la varietat d’oliveres argudell, les més antigues i
pròpies d’aquesta zona geogràfica, per unes altres més productives.
La realització d’un trull ha d’obrir un mercat de producció d’oli per al municipi, però
també per els municipis veïns que tenen plantacions d’oliveres. D’aquesta manera
Capmany aconseguirà convertir-se en un eix central en producció d’oli.
Cal tenir en compte el desenvolupament de subproductes de l’oli, com per exemple el
sabó d’oli d’argudell i olis aromàtics, per tal de diversificar els productes derivats de
l’oli.
Tasques:
- Incentivar la creació d’un trull al municipi, promocionat des del mateix
ajuntament amb la col·laboració dels agricultors d’oliveres.
- Informar de la possibilitat de la creació de subproductes derivats de l’oli.
Normatives vinculants:
- ORDRE AAR/200/2008, de 5 de maig, per la qual s’aprova el Reglament de la
Denominació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà. (DOGC núm. 5127 –
08/05/2008).
Subvencions/Ajuts econòmics:
- Ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels
productes agraris (2009); del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural.
- Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader
de Catalunya relatives al període de programació 2007- 2013.
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Grau prioritat: alt

Termini d’execució: mitjà

Pressupost estimat: 5.000 €

Font de finançament: ICCA, DAR i
programa Leader

Interrelació amb altres accions: 4.1.1

Indicadors de seguiment: 18 i 34

Agents vinculats a l’execució: AC, ICCA, gremi d’agricultors de Capmany
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Línia estratègica 4

Programa 4.2

Acció 4.2.1. APOSTAR PEL MANTENIMENT D’UNA PRODUCCIÓ DEL VI
RESPECTUOSA AMB EL MEDI
Justificació: El cultiu de vinya té una important presència a les explotacions agrícoles
de Capmany, d’aquí que el sector vinícola tingui una força important dins l’economia
local. A més, els vins produïts a Capmany es comercialitzen amb la Denominació
d’Origen Empordà arreu de Catalunya i a altres mercats exteriors. Aquest fet garanteix
una qualitat i respecte pel medi ambient, i per tant cal seguir apostant per aquest tipus
de producció
Objectius: Seguir apostant per la producció del vi respectuosa amb el medi ambient.
Descripció: El sector viticultor de Capmany té una força important a l’economia local
al ser la producció agrícola que ocupa més superfície, concretament el 32,6% de la
SAU. Els vins de Capmany disposen de la Denominació d’Origen de l’Empordà i es
comercialitzen arreu de Catalunya i en mercats exteriors. Per millorar la qualitat del
procés de producció del sector viticultor és necessari incidir amb unes noves
pràctiques en vitivinicultura sostenible. Una de les maneres per aconseguir aquest
objectiu és utilitzant les recomanacions proposades per la Guia de Millors Tècniques
Disponibles en el Sector del Vi de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) de la
Generalitat de Catalunya.
Una altra manera és la pràctica d’una producció ecològica del vi. Tanmateix, aquest
tipus de producció, a més de garantir el respecte amb el medi ambient, a l’hora, pot
ser una marca de qualitat per els productes vinícoles.
I finalment, poden adaptar-se als criteris d’acceptació de la DO i sol·licitar-ne la seva
incorporació.
Tasques:
- Informar-se dels criteris per incorporar els vins produïts a la DO de l’Empordà.
- Els agricultors de les explotacions de ceps han de fer ús de les recomanacions
de la Guia de Millors Tècniques Disponibles en el Sector del Vi.
- El gremi d’agricultors dedicats al sector del vi han de fomentar la producció
ecològica del vi.
- El gremi d’agricultors dedicats al sector del vi s’han d’organitzar per tal
d’aconseguir, de manera conjunta, el certificat del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE), passats els controls per garantir que
els productes agroalimentaris deriven d’un producció ecològica i que arribi al
consumidor amb les màximes garanties.
Normatives vinculants:
- Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.
- Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la
Denominació d’Origen Empordà.
- Ordre AAR/112/2008, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació, i es
convoquen els corresponents a l’any 2008.
- Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels
productes ecològics europeus que deroga el Reglament (CEE) 2092/91.
- Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre, de 2008, pel que
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del
Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la
producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control.
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Subvencions/Ajuts econòmics:
- Ajuts associats al contracte global d’explotació que atorga la Direcció General
de Desenvolupament Rural.

Grau prioritat: mitjà

Termini execució: llarg

Pressupost estimat: 3.000€

Font de finançament: DGDR; FEDER;
GAR

Interrelació amb altres accions: 4.1.1,
4.2.2 i 4.3.2

Indicadors de seguiment: 34

Agents vinculats a l’execució: INCANVI i Viticultors
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Línia estratègica 4

Programa 4.2

Acció 4.2.2. ENFORTIR LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA A TRAVÉS D’UNA MILLOR
DIFUSIÓ I UNA AMPLIACIÓ DE MERCATS

Justificació: El sector del vi de Capmany té un paper important dins l’economia local,
gran part dels vins dels seus cellers formen part de la Denominació d’Origen Empordà,
el que els ajuda a tenir una millor comercialització arreu de Catalunya. Malgrat tenen
un bon posicionament al mercat cal apostar per una acció conjunta per obrir-ne de
nous.
Objectius: Crear un gremi de cellers que duguin a terme accions conjuntes de
promoció econòmica i de difusió, alhora que treballin per obrir un mercat internacional,
amb la finalitat d’oferir una marca pròpia del municipi.
Descripció: La indústria vitivinícola de Capmany es caracteritza per una producció de
qualitat. Aquest fet és clarament demostrable amb el gran nombre de cellers inclosos
dins de la DO Empordà. Malgrat la DO Empordà dur a terme accions de difusió no n’hi
ha prou per poder treure tot l’excedent de vi que tenen als cellers al mercat.
Cal buscar mecanismes de cooperació entre els cellers per a dur a terme accions
conjuntes de promoció i difusió amb la finalitat d’oferir una marca pròpia del municipi.
El primer pas d’aquesta cooperació és la creació d’un “Gremi de cellers” que inclogui
tots aquells vinicultors que tinguin interès de formar part de la marca de Vi de Capmany
i realitzar totes aquelles actuacions per la seva promoció. Aquest gremi hauria de
disposar d’una oficina on es treballarà per promocionar la marca Vi de Capmany a fires
i a mercats internacionals i farà les accions de difusió necessàries.
Tasques:
- Difusió de la iniciativa als cellers per part de l’ajuntament.
- Creació del “Gremi de cellers”.
- Obtenir una instal·lació física de treball, la qual pot ser prestada per
l’ajuntament. I dotar-lo de personal laboral.
- Crear la marca del Vi de Capmany
- Dur a terme les accions de promoció i difusió adients
- Reclam a la N-II i AP-7 indicant la localització de Capmany
Normatives vinculants:
- Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.
Subvencions/Ajuts econòmics:
- Ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels
productes agraris; del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
- Ajuts de finançament de projectes de recerca, desenvolupament, innovació i
modernització industrial; del Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial.
Grau prioritat: alt

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 120 hores

Font de finançament: DAR i gremi de
cellers
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Interrelació amb altres accions: 4.2.1,
4.3.2, 4.3.3, 5.1.2 i 6.2.1.

Indicadors de seguiment: 17

Agents vinculats a l’execució: DAR, AC i productors de vi
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Línia estratègica 4

Programa 4.3

Acció 4.3.1. IMPULSAR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT
Justificació: L’oferta de turisme rural existent a Capmany propicia el descans, el
paratge natural del municipi i, alhora, també manifesta els valors del món rural. Malgrat
tot, cal que aquests establiments turístics desenvolupin el seu servei amb menor
impacte sobre l’entorn.
Objectius: Aconseguir un turisme rural de qualitat, oferint un servei respectuós amb el
medi.
Descripció: Existeix una oferta turística important a Capmany, sobretot dedicada al
turisme rural. Aquesta activitat econòmica permet complementar els ingressos de
l’explotació agrària i, d’aquesta manera, reté la població del municipi. Tanmateix
fomenta la conservació del medi ambient i el respecte per la natura. També ensenya
als seus clients els valors del territori i del món rural. D’altra banda, cal que aquests
establiments turístics s’impliquin en les pràctiques respectuoses amb el medi.
Per aquest motiu, és necessari que aquests establiments turístics aconsegueixin el
Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Aquest distintiu és una etiqueta ecològica
que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge a aquells establiments de
turisme rural que compleixen uns requisits específics de qualitat ambiental. Amb
l’atorgament d’aquest Distintiu, la Generalitat de Catalunya reconeix públicament
l’esforç realitzat per aquestes empreses i, al mateix temps que dóna una garantia
ambiental oficial del producte o servei que el posseeix. Els establiments de turisme
rural que s’acullin al distintiu han de complir els seus criteris: recollida selectiva,
l’estalvi de l’aigua, l’eficiència energètica, les compres verdes, la integració
paisatgística, el respecte per l’entorn, com també informar el personal i els clients de la
gestió ambiental portada a terme pel l’establiment i fomentar la participació.
L’Ajuntament hauria de ser l’ens encarregat d’informar els establiments de turisme
rural del municipi de la importància de disposar del Distintiu de garantia de qualitat
ambiental, que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Però els màxims
agents implicats en aquesta actuació són els propietaris dels establiments turístics.
Només existeix un establiment de turisme rural de Capmany que se li ha atorgat
aquest Distintiu de Qualitat, aquest és Can Gener.
Tasques:
- L’Ajuntament de Capmany ha d’informar als empresaris dels establiments de
turisme rural de la necessitat de disposar d’un Distintiu de Qualitat i del
compliment dels criteris ambientals que aquest exigeix.
- Els empresaris dels establiments de turisme rural de Capmany han de
sol·licitar, de manera voluntària, a la Direcció General de Qualitat Ambiental, el
Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/distintiu.jsp
-

Una vegada atorgat aquest Distintiu de qualitat, els propietaris dels
establiments turístics han de mantenir els criteris ambientals establerts pel
distintiu.
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Normatives vinculants:
- Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels
consumidors i usuaris.
- Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre atorgament del Distintiu de garantia
de qualitat ambienta per la Generalitat de Catalunya.
- Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’amplia l’àmbit del Distintiu de
garantia de qualitat ambiental als serveis.
Subvencions/ajuts econòmics:
- Subvencions per l’obtenció o renovació del Distintiu de garantia de qualitat o
l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea destinades a empreses i fundacions
corresponents a l’any 2008, del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Grau prioritat: mitjà

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 2.000 €

Font de finançament: MAH; FEDER; ET

Interrelació amb altres accions: 4.3.2,
4.3.3 i 6.2.1.

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: empresaris dels establiments de turisme rural, AC.
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Línia estratègica 4

Programa 4.3

Acció 4.3.2. VINCULAR L’ENOTURISME AMB ELS ATRACTIUS PATRIMONIALS
DEL MUNICIPI PER TENIR UNA MILLOR OFERTA TURÍSTICA
Justificació: Capmany disposa d’un ventall d’atractius turístics molt interessants. El
municipi conté elements de gran valor patrimonial, tan relacionats amb l’arquitectura i
conjunts prehistòrics com per tots aquells elements relacionats amb el món del vi.
Objectius: Vincular els atractius turístics patrimonials amb tots aquells relacionats amb
el món del vi amb la finalitat d’aconseguir un paquet turístic atractiu i que aquest
col·labori en l’economia del poble.
Descripció: L’enotorisme és una tipologia de turisme que es dedica a potenciar i
gestionar la riquesa vitivinícola d’una determinada zona. Busca que els turistes arribin
a conèixer cada zona vitivinícola a través d’unes rutes guiades que ofereixin la
degustació dels seus vins i visites guiades per les bodegues i les vinyes.
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen (DO) Empordà realitza accions de
promoció pels vins que disposen aquest distintiu de qualitat, i preveu posar en marxa,
en un futur proper, un projecte de l’enoturisme. Aquest projecte vol que englobi altres
recursos de la zona de l’Empordà, no només els productes vinícoles, sinó també la
gastronomia i el paisatge. És doncs una bona oportunitat per convertir l’activitat
vinícola de Capmany en un element d’atracció turística, per aconseguir-ho serà
necessari que tots els cellers col·laborin en el projecte.
Un exemple d’aquesta tipologia de turisme és l’enoturisme del Penedès i del Priorat,
els quals ofereixen descobrir la zona geogràfica, la seva vida rural, el paisatge, la gent,
les tradicions i la gastronomia de les seves terres.
D’altra banda, a més de potenciar l’arribada de nous visitants i l’activitat turística,
l’enoturisme també representa una aportació econòmica per aquelles persones que es
dediquen al sector del vi.
A més a més, Capmany disposa d’una riquesa d’elements prehistòrics molt important.
Actualment existeix la ruta megalítica tot i que cal millorar la seva senyalització alhora
que la seva difusió.
Tasques:
- Crear un paquet turístic que tingui en compte tots aquells elements de
patrimoni i que es vinculin amb el món del vi, oferint cates i visites guiades als
cellers.
Normatives vinculants:
- Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer (DOGC núm. 4585 de 03/03/06), per la
qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Empordà.
Grau prioritat: mitjà

Termini execució: llarg

Pressupost estimat: 120 hores

Font de finançament: AC

Interrelació amb altres accions: 1.2.6,
1.3.1, 1.3.3. 4.2.2 i 4.3.3

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Empresaris dels cellers i de la cooperativa vinícola de
Capmany, el CRDOE.
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Línia estratègica 4

Programa 4.3

Acció 4.3.3. DIFUSIÓ DE L’OFERTA DE TURISME RURAL DE CAPMANY
Justificació: Capmany disposa d’una important oferta d’allotjament de turisme rural,
tot i que molta de la població de la mateixa comarca i d’arreu de Catalunya
desconeixen l’elevat atractiu turístic d’aquest municipi altempordanès.
Objectius: Per incentivar el turisme rural, present i futur, a Capmany és necessari
donar-lo a conèixer a través de la difusió.
Descripció: El municipi de Capmany disposa d’una oferta d’allotjament important,
amb un total de 7 establiments, la majoria de turisme rural, que ofereixen allotjament a
un total de 43 persones. A més, també destaca un elevat nombre d’establiments
dedicats a la restauració.
Per altra banda, Capmany disposa d’un ric patrimoni arquitectònic format pel recinte
emmurallat del casc urbà, com també la ruta megalítica formada pel conjunt cinc
dolmens i menhirs terme municipal i, a més, d’una ruta de BTT de la xarxa cicloturística
de l’Alt Empordà que travessa Capmany.
Tanmateix, existeix un manca de difusió d’aquests atractius turístics de Capmany, per
aquest motiu és important impulsar la seva propaganda, via Internet, premsa, díptics,
etc. per tal de promoure l’activitat turística. Un exemple de difusió dels elements
turístics és la web de Salines- Bassegoda, formada per 18 municipis de l’Alt Empordà,
dels quals no s’inclou Capmany.
Tasques: Les tasques que s’han d’elaborar per difondre el turisme rural i els actius
turístics de Capmany es poden materialitzar en:
- Informar, a través de tríptics i propaganda a la premsa, l’oferta turística i els
atractius turístics de Capmany, potenciant el turisme prehistòric.
- Incloure els allotjaments turístics i els establiments d’hostaleria a la web de
Catalunya Turisme ( http://www.gencat.cat/turistex_nou/home.htm ) de la
Generalitat de Catalunya i la web de l’Associació de turisme de l’Alt Empordà
(http://www.empordaturisme.com/ ).
- Difondre l’oferta turística de Capmany mitjançant un portal d’Internet del
municipi.

Grau prioritat: alt

Termini execució: mitjà

Pressupost estimat: 3.000 €

Font de finançament: ET

Interrelació amb altres accions: 1.3.1,
1.2.6, 1.3.2, 1.3.3, 4.3.1, 4.3.2 i 6.2.1.

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC, ACT i sector privat (establiments turístics i de
restauració)
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Línia estratègica 5. Dinamització i cohesió del teixit social, i millora de les
comunicacions
Objectiu: millorar la qualitat estètica i de vida del municipi a través d’una
ordenació més acurada

Programa 5.1

Desenvolupar eines de cohesió social i participació
ciutadana

Descripció: A través de participació ciutadana i la seva involucració s’han de crear
mecanismes de desenvolupament social que ajudin al desenvolupament global del
municipi
Acció 5.1.1

Elaboració d’una revista municipal

Acció 5.1.2

Crear una borsa de treball

Programa 5.2

Controlar la implantació dels mecanismes que permetin
millorar les comunicacions

Descripció: Planificar la instal·lació d’antenes, repetidors o aparells que permetin
millorar les comunicacions, de forma que siguin útils i no suposin un impacte visual i
ambiental important
Acció 5.2.1

Redactar una ordenança per regular la localització de les antenes
de telefonia mòbil i altres aparells repetidors de senyal
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Línia estratègica 5

Programa 5.1

Acció 5.1.1. ELABORACIÓ D’UNA REVISTA MUNICIPAL
Justificació: Les relacions socials i el sentiment d’identitat forma part de la convivència
en els municipis. L’elaboració d’una revista municipal proporciona la possibilitat d’un
mitjà de comunicació esperat per la població, d’un espai d’expressió i d’un element
que fomenta el sentiment d’identitat. Els participants de la sessió de participació s’ha
comentat que ja començaven a donar volta a la idea i que els semblava una acció molt
encertada.
Objectius: Proporcionar a la població un mitjà de comunicació útil per als
capmanyencs i per l’Ajuntament, convertint-la en una eina a l’abast de la ciutadania i
de l’administració.
Descripció: Les publicacions periòdiques es converteixen moltes vegades en un
referent de comunicació per poblacions tant petites com la de Capmany. Els butlletins
municipals, que sovint es realitzen amb una periodicitat molt gran, només informen de
les tasques que ha dut a terme l’Ajuntament. Elaborar una revista municipal va molt
més enllà. No només ha de servir perquè l’Ajuntament expliqui les accions que ha fet
al municipi, sinó també perquè la població pugui expressar-se, ja sigui amb articles
d’opinió concrets, com amb mini-reportatges de zones determinades, explicant
sortides conjuntes, actes diversos, etc.
Perquè la revista tingui un resultat òptim s’ha de programar una periodicitat que no
sigui massa llarga (1 cop l’any és insuficient). Períodes com bimensual o trimestral
poden ser més interessants. La revista s’hauria de repartir gratuïtament a totes les llars
del municipi i hauria de tenir un link a la pàgina web municipal per poder-la consultar
via Internet (relacionat amb l’acció 5.1.1)
Tasques:
- Presentar la voluntat de la creació de la revista municipal a la ciutadania per
buscar una persona responsable de coordinació.
- Cercar espònsors (empreses locals o veïnes, comerços, entitats,etc) que a
canvi de publicitat ajudin a finançar la publicació
Ajuts/subvencions econòmiques:
- “Subvenció del fons de produccions editorials” DdG per a publicacions
periòdiques i llibres d’interès local i/o supramunicipal en l’àmbit de les
comarques gironines.
Grau prioritat: mitjà

Termini execució: llarg

Pressupost estimat: 160 hores

Font de finançament: AC, DdG

Interrelació amb altres accions: 6.2.1

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC i ciutadania
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Línia estratègica 5

Programa 5.1

Acció 5.1.2. CREAR UNA BORSA DE TREBALL

Justificació: El baix índex d’autocontenció de Capmany és indicatiu de la seva
dependència exterior pel que fa a l’oferta de treball, de manera que es realitzen molts
desplaçaments des de dins del municipi cap a altres per motius de treball.
Objectius: Tenir un control de les ofertes i demandes de treball que es generen al
municipi i que puguin ser ocupades pels mateixos capmanyencs.
Descripció: Des de l’Ajuntament s’ha de promoure una borsa de treball actualitzada
setmana a setmana amb les ofertes i les demandes laborals del municipi i dels
municipis més propers.
Ha de ser una eina útil tant per les empreses, autònoms o comerços que busquin
personal, com per aquelles persones que tenen la necessitat de cercar una feina.
Ha de poder gaudir d’un espai propi a la pàgina web municipal (relacionat amb l’acció
6.2.1) però també en espai físic a l’ajuntament. Alhora ha de donar assessorament de
com realitzar un currículum i informar sobre els cursos de formació que es realitzin en
el propi municipi o en d’altres veïns.
Tasques: Per tal de gestionar la borsa de treball caldrà:
- Elaborar un formulari d’inscripció i un currículum tipus que també estigués
disponible per la pàgina web (relacionat amb l’acció 6.2.1)
- Gestionar, des de l’Ajuntament, totes les ofertes i demandes, actualitzant la
borsa i estant en contacte amb aquelles empreses, organismes o autònoms
que generen llocs de treball al municipi i als municipis més propers
- Estar en contacte amb el servei d’autoempresa que ofereix la Generalitat de
Catalunya per a joves emprenedors.

Grau prioritat: alt

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 5 hores a la
setmana

Font de finançament: AC

Interrelació amb altres accions: 6.2.1

Indicadors de seguiment: 16

Agents vinculats a l’execució: AC i ciutadania
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Línia estratègica 5

Programa 5.2

Acció 5.2.1. REDACTAR UNA ORDENANÇA PER REGULAR LA LOCALITZACIÓ DE
LES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL I ALTRES APARELLS REPETIDORS DE
SENYAL
Justificació: Actualment el municipi de Capmany només presenta cobertura amb un
dels operadors de telefonia mòbil, caldrà col·locar antenes o repetidors d’altres
operadors per millorar i ampliar la cobertura de telefonia mòbil. Per altra banda no
tenen una cobertura completa de TDT fet que implicarà la instal·lació d’un o més
repetidors de la senyal per ampliar la cobertura.
Objectius: Regular les noves instal·lacions d’antenes i repetidors de senyal fent una
previsió del que es necessitarà i on s’hauran de col·locar per obtenir resultats millors.
Descripció: La Generalitat de Catalunya va acordar el febrer de 2008 amb els
operadors que actuen a l’estat, donar un impuls a la cobertura de telefonia mòbil,
especialment allà on el mercat no justifica la inversió privada. Es preveuen més de 520
actuacions a tot Catalunya per estendre la cobertura de la telefonia mòbil, algunes
d’elles construint antenes noves.
Des de l’Ajuntament cal preveure les accions que es donaran al municipi per tal de
millorar ambdues cobertures, cal redactar una ordenança que reguli la instal·lació de
les antenes, sota uns criteris, i que alhora aquestes ubicacions siguin les més eficaces
per millorar el servei.
També caldria que aquesta ordenança també reguli les instal·lacions ja existents.
Tasques:
- Redactar l’ordenança reguladora
- Realitzar un control periòdic sobre la instal·lació de les antenes i altres aparells
de radiocomunicació
Normativa vinculant:
- DECRET 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de
29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i
altres instal·lacions de radiocomunicació

Grau prioritat: baix

Termini execució: curt

Pressupost estimat: 80 hores

Font de finançament: AC

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC i ciutadania
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Línia estratègica 6. Aplicació del PALS per millorar la gestió local
Objectiu: Dur a terme les diferents accions del PALS per una millor gestió i
coordinació entre les diferents àrees de l’administració local
Programa 6.1

Desenvolupament del PALS coordinant les diferents àrees
de l’Ajuntament

Descripció: Motivar les interrelacions entre tècnics i treballadors de les diverses àrees
de l’Ajuntament per aconseguir una planificació del municipi
Acció 6.1.1

Crear una Comissió de Seguiment del PALS

Acció 6.1.2

Contractar un tècnic de Medi Ambient a nivell supramunicipial

Programa 6.2

Incorporació de les noves tecnologies en la gestió municipal

Descripció: Aplicar les noves tecnologies que hi ha actualment al mercat i que
donaran una millor capacitat de gestió al consorci municipal
Acció 6.2.1

Crear un portal d’Internet propi i amb personalitat

Acció 6.2.2

Elaborar un SIG (Sistema d’Informació geogràfica)
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Línia estratègica 6

Programa 6.1.

Acció 6.1.1. CREAR UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PALS
Justificació: Les accions proposades al PALS no han de quedar arxivades i s’ha de
controlar la seva execució.
Objectius: Crear un mecanisme de control de l’execució del PALS, per dur a terme les
actuacions distribuint funcions, responsabilitats i eines de treball.
Descripció: La Comissió de Seguiment ha de servir per donar continuïtat al procés
d’elaboració de l’Agenda 21. A l’hora de servir per crear mecanismes d’interrelació
entre les diferents àrees de l’Ajuntament i establir una línia de comunicació que no
només ajudarà al desenvolupament del PALS sinó també a la gestió municipal.
Aquesta Comissió ha d’estar formada per totes aquelles persones involucrades al
municipi: administració local, entitats, ciutadania,etc.
Tasques:
- Crear un organigrama amb distribució de funcions de la Comissió Seguiment
donant la funció de màxim responsable a l’Alcalde.
- Establir calendaris, de trobades i d’execució d’accions.
- Coordinar les diferents àrees de l’Ajuntament per a l’aplicació de les accions
del PALS i alhora coordinar-les amb altres agents implicats.
- Utilitzar els indicadors de seguiment i fer-ne difusió.

Grau prioritat: alt

Termini d’execució: curt

Pressupost estimat: organitzatiu i/o
tècnic

Font de finançament:

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment: 32

Agents vinculats a l’execució: AC, associacions i ciutadania
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Línia estratègica 6

Programa 6.1.

Acció 6.1.2. CONTRACTAR UN TÈCNIC DE MEDI AMBIENT A
SUPRAMUNICIPAL

NIVELL

Justificació: Les accions proposades al PALS requereixen d’una persona que realitzi
diverses tasques de coordinació i execució.
Objectius: Contractar un tècnic a nivell supramunicipal que pugui assumir les diferents
tasques dels diferents ajuntaments.
Descripció: El tècnic de Medi Ambient ha de realitzar les tasques de coordinació i
execució de les diferents accions proposades al PALS. Alhora ha de servir per poder
crear mecanisme d’interrelació entres els diferents ajuntaments i executar accions
conjuntes.
La contractació d’aquest tècnic ha d’alliberar als ajuntaments d’aquelles tasques més
especialitzades i alhora han de servir de suport per altres execucions mediambientals
que s’hagin de dur a terme al municipi.
Tasques:
- Establir un acord supramunicipal per tal de portar a terme la contractació del
tècnic de Medi Ambient. Definint les hores necessàries per a cada municipi.
- Obrir a concurs la plaça
- Contractar el tècnic de Medi Ambient.

Grau prioritat: alt

Termini d’execució: llarg

Pressupost estimat: 22.400 € bruts/any
a repartir entre els municipis.

Font de finançament: Ajuntaments que
formin part de l’acord

Interrelació amb altres accions:

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: Ajuntaments que formin part de l’acord
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Línia estratègica 6

Programa 6.2

Acció 6.2.1. CREAR UN PORTAL D’INTERNET
Justificació: Actualment el municipi disposa d’una pàgina web que elabora la
Diputació de Girona, la qual dóna una informació mínima i poc personalitzada del
municipi.
Objectius: Crear un portal a Internet que sigui imatge del municipi, no només amb la
informació que es pugui donar pròpiament del poble sinó també com una eina de
comunicació tant per l’administració com per la ciutadania.
Descripció: En l’actualitat, les noves tecnologies són una eina essencial per a la
comunicació i la interrelació, tenir una pàgina web és una mecanisme molt útil per
arribar a molta gent.
El portal d’Internet ha de ser una eina útil no només per l’administració sinó també per
la ciutadania, ja que ha de donar informació del municipi (història, llocs d’interès,
plànol,etc) però també sobre les activitats que s’hi generen. També ha de servir per
comunicar noticies a la vegada que de portar per altres serveis: borsa de treball, borsa
de voluntariat, revista municipal ...
A més s’hauria de crear un espai de fòrum on la ciutadania pugui deixar la seva opinió
i discutir sobre diferents temàtiques que siguin d’actualitat.
Tasques: La pàgina web ha de ser una eina útil de comunicació i interrelació:
- Ha d’informar sobre l’agenda d’activitats.
- Ha de disposar d’un espai fòrum.
- La borsa de treball, de voluntariat han de tenir un lloc en aquest portal, alhora
ha d’estar sempre actualitzada.
- Les associacions han de tenir un espai.
- L’ajuntament ha de tenir un espai per fer comunicacions i donar informacions.
Grau prioritat: alt

Termini d’execució: curt

Pressupost estimat: 20 hores / mes

Font de finançament: AC, DdG

Interrelació amb altres accions: 5.1.1;
5.1.2; 6.2.2;

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC i DdG
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Línia estratègica 6

Programa 6.2

Acció 6.2.2. ELABORAR UN SIG (SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA)
Justificació: Sovint els estudis i la informació referent al territori es perd o es
desordena, de manera que deixa de tenir utilitat pels tècnics de l’Ajuntament.
Objectius: L’elaboració d’un SIG permetrà tenir tota la informació sobre el territori
municipal conjunta i associada a la cartografia, a la vegada que manipular-la més
ràpidament i fàcilment.
Descripció: El SIG és un sistema d’informació capaç d’integrar, emmagatzemar,
editar, analitzar, compartir i mostrar tota la informació geogràficament referenciada, per
tal de poder tenir una millor planificació i gestió del territori.
És una eina que permet crear consultes interactives, analitzar la informació, editar
mapes i presentar tots aquests resultats.
La raó fonamental per utilitzar un SIG és la gestió de la informació espacial. El sistema
permet separar la informació en diferents capes temàtiques i les emmagatzema
independentment, permetent treballar amb cada una d’elles de manera ràpida i
senzilla, i facilitant la possibilitat de relacionar la informació.

Tasques:
- Reunir tota la informació a nivell territorial per tenir un SIG amb les capes
d’informació dels estudis ja realitzats
- Mantenir el SIG amb noves capes d’informació
- Utilitzar el SIG com una eina de gestió i planificació territorial
- Publicar un visor de cartografia a la pàgina web del municipi (relacionat amb
l’acció 6.2.1) per realitzar consultes des de la ciutadania.

Grau prioritat: baix

Termini d’execució: llarg

Pressupost estimat: 15000€ – 20000€

Font de finançament: AC, CCAE

Interrelació amb altres accions: 3.2.1;
6.2.1

Indicadors de seguiment:

Agents vinculats a l’execució: AC i CCAE
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3. Temporalització i priorització del Pla d’Acció local
Totes les accions definides al Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Capmany porten
adjuntes una estimació del termini d’execució així com la seva priorització.
Els terminis i el nivell de priorització de les accions, tot i que han estat consensuats amb la
població i amb l’Ajuntament, poden canviar en funció de les necessitats que puguin aparèixer
des de l’Ajuntament de Capmany.
Tot seguit es presenta un resum del Pla d’Acció amb diferents taules.

Línies estratègiques
Programes d'actuació
Accions

Termini
Curt
Mitjà
Llarg
TOTAL

6
16
47

PRIORITZACIÓ I TERMINIS D'EXECUCIÓ
Prioritat
Alta Mitjana
Baixa
11
6
3
6
9
0
2
7
3
19
22
6

TOTAL
20
15
12
47

ACCIONS ORDENADES PER PRIORITAT
Acció
Prioritat
Impulsar la redacció d'un nou planejament (POUM) que
incorpori els criteris de sostenibilitat i aporti valors ecològics,
alta
connectors i paisatgístics al sòl no urbanitzable i al sòl urbà
Condicionar la carretera GI-602 i millorar-ne l'estat per
alta
augmentar la seguretat
Incorporar les condicions necessàries a nivell de planejament
i possible redacció de projecte per intentar millorar la
alta
incorporació de la N-II des de la GI-602
Valoració del patrimoni vitivinícola com a elements d'identitat
alta
del municipi
Potenciar la imatge del patrimoni arquitectònic i prehistòric
alta
del municipi com a elements d'atracció turística i cultural
Elaborar un catàleg de patrimoni
alta
Implantar la recollida de la fracció orgànica a través del
compostatge comunitari en planta de compostatge municipal
Impulsar bones pràctiques en la generació dels residus
Implantar millores d'estalvi energètic als edificis municipals
Sensibilització ciutadana per l'estalvi energètic
Promoure l'execució de la construcció de l'EDAR municipal
Diversificar el sector agrícola, potenciar els productes
agroalimentaris de qualitat i crear nous subproductes
derivats
Potenciar l'oli de Capmany i incentivar la creació d'un trull
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Pressupost
100.000
50 hores
150 - 200 hores
2.000 - 4.000
3.000 - 6.000
10.000 - 15.000

alta
alta
alta
alta
alta

3.000 - 5.000
30.000
3.000 - 5.000
80 hores

alta

320 hores

alta

5.000
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Enfortir la indústria vinícola a través d'una millor difusió i una
ampliació de mercat
Difondre l'oferta de turisme rural de Capmany
Crear una borsa de treball
Crear una Comissió de Seguiment del PALS
Crear un portal d'Internet propi i amb personalitat
Contractar un tècnic de Medi Ambient a nivell supramunicipal
Campanya de sensibilització ciutadana per a una mobilitat
sostenible
Crear un sistema de transport públic rural a nivell
supramunicipal "transport a la carta"
Millorar l'accés al nucli de Bosquerós, la Vall i Roca Cagalera
Elaborar un catàleg de camins
Promoure una gestió cinegètica sostenible a través dels
Plans Tècnics de Gestió Cinegètica
Assegurar una coherència en les infraestructures lineals de
Capmany per tal de garantir la connectivitat agrícola i
paisatgística entre els diferents espais naturals
Impulsar el paper de l'ADF de l'Albera per a contribuir a la
preservació i millora dels boscos de Capmany
Manteniment del paisatge agrícola com a element mitigador
del risc d'incendis
Promoure el manteniment de la important superfície forestal
que disposa d'un Pla de Gestió Forestal
Millora el servei de recollida selectiva i les àrees d'aportació
Aprovar una ordenança municipal reguladora d'enderrocs i
residus de la construcció
Estudi hidrogeològic supramunicipal dels aqüífers i
seguiment del control de la seva qualitat
Impulsar un programa d'assessorament sobre els ajuts a
particulars disponibles per la instal·lació d'energies
renovables
Legalització de les captacions subterrànies particulars i
control de les masses d'aigua subterrànies
Millora de la xarxa de distribució d'aigua per assegurar el
subministrament als hidrants i revisió dels propis hidrants
Elaborar un Pla de revisió i substitució dels sistemes d'aigua
industrials per a l'estalvi d'aigua
Desenvolupament d'una campanya informativa i de
sensibilització per a l'estalvi d'aigua en l'ús domèstic
Recuperació del funcionament d'algunes de les fonts
públiques del nucli urbà
Apostar pel manteniment d'una producció del vi respectuosa
amb el medi
Impulsar un model turístic de qualitat
Vincular l'enoturisme amb els atractius patrimonials del
municipi per tenir una millor oferta turística
Elaboració d'una revista municipal
Realitzar una campanya de conscienciació dirigida a la
població respecte la problemàtica de la introducció
d'espècies al·lòctones
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alta

120 hores

alta
alta
alta
alta
alta

3.000
5 hores
4 reunions a l'any
20 hores / mes
22.400

mitjana

2.000 - 3.000

mitjana

indefinit

mitjana 100.000 - 150.000
mitjana
15.000
mitjana

80 - 100 hores

mitjana

100 hores

mitjana

40 - 60 hores

mitjana

40 - 60 hores

mitjana

40 - 60 hores

mitjana

10.000 - 15.000

mitjana

6.000

mitjana

15.000

mitjana

60 - 80 hores

mitjana

600 - 700 hores

mitjana 100.000 - 300.000
mitjana

80 - 120 hores

mitjana

3000 - 5000

mitjana

1.500 - 2.000

mitjana

3.000

mitjana

2.000

mitjana

120 hores

mitjana

160 hores

baixa

2.000 - 3.000
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Promocionar el sistema de recollida selectiva específic per a
empreses d'elevada producció de residus que proposa el
CCAE
Control de les immissions de contaminants atmosfèrics
Recuperació de les fonts pudoses presents al municipi i
creació d'un itinerari
Redactar una ordenança per regular la localització de les
antenes de telefonia mòbil i altres repetidors de senyal
Elaborar un SIG (Sistema d'Informació Geogràfica)

baixa

60 - 80 hores

baixa

3.000

baixa

100 - 160 hores

baixa

80 hores

baixa

15.000 - 20.000

ACCIONS ORDENADES SEGONS VALORACIÓ ECONÒMICA
Acció
Prioritat
Pressupost
Millora de la xarxa de distribució d'aigua per assegurar el
mitjana 100.000 - 300.000
subministrament als hidrants i revisió dels propis hidrants
Millorar l'accés al nucli de Bosquerós, la Vall i Roca Cagalera
mitjana 100.000 - 150.000
Impulsar la redacció d'un nou planejament (POUM) que
incorpori els criteris de sostenibilitat i aporti valors ecològics,
alta
100.000
connectors i paisatgístics al sòl no urbanitzable i al sòl urbà
Implantar millores d'estalvi energètic als edificis municipals
alta
30.000
Contractar un tècnic de Medi Ambient a nivell supramunicipal
alta
22.400
Elaborar un SIG (Sistema d'Informació Geogràfica)
baixa
15.000 - 20.000
Elaborar un catàleg de camins
mitjana
15.000
Estudi hidrogeològic supramunicipal dels aqüífers i
mitjana
15.000
seguiment del control de la seva qualitat
Millora el servei de recollida selectiva i les àrees d'aportació
mitjana
10.000 - 15.000
Elaborar un catàleg de patrimoni
alta
10.000 - 15.000
Aprovar una ordenança municipal reguladora d'enderrocs i
mitjana
6.000
residus de la construcció
Potenciar l'oli de Capmany i incentivar la creació d'un trull
alta
5.000
Potenciar la imatge del patrimoni arquitectònic i prehistòric
alta
3.000 - 6.000
del municipi com a elements d'atracció turística i cultural
Impulsar bones pràctiques en la generació dels residus
alta
3.000 - 5.000
Sensibilització ciutadana per l'estalvi energètic
alta
3.000 - 5.000
Desenvolupament d'una campanya informativa i de
mitjana
3.000 - 5.000
sensibilització per a l'estalvi d'aigua en l'ús domèstic
Control de les immissions de contaminants atmosfèrics
baixa
3.000
Apostar pel manteniment d'una producció del vi respectuosa
mitjana
3.000
amb el medi
Difondre l'oferta de turisme rural de Capmany
alta
3.000
Valoració del patrimoni vitivinícola com a elements d'identitat
alta
2.000 - 4.000
del municipi
Campanya de sensibilització ciutadana per a una mobilitat
mitjana
2.000 - 3.000
sostenible
Realitzar una campanya de conscienciació dirigida a la
població respecte la problemàtica de la introducció
baixa
2.000 - 3.000
d'espècies al·lòctones
Impulsar un model turístic de qualitat
mitjana
2.000
Recuperació del funcionament d'algunes de les fonts
mitjana
1.500 - 2.000
públiques del nucli urbà
Legalització de les captacions subterrànies particulars i
mitjana
600 - 700 hores
control de les masses d'aigua subterrànies
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Diversificar el sector agrícola, potenciar els productes
agroalimentaris de qualitat i crear nous subproductes
derivats
Incorporar les condicions necessàries a nivell de planejament
i possible redacció de projecte per intentar millorar la
incorporació de la N-II des de la GI-602
Elaboració d'una revista municipal
Vincular l'enoturisme amb els atractius patrimonials del
municipi per tenir una millor oferta turística
Enfortir la indústria vinícola a través d'una millor difusió i una
ampliació de mercat
Recuperació de les fonts pudoses presents al municipi i
creació d'un itinerari
Assegurar una coherència en les infraestructures lineals de
Capmany per tal de garantir la connectivitat agrícola i
paisatgística entre els diferents espais naturals
Elaborar un Pla de revisió i substitució dels sistemes d'aigua
industrials per a l'estalvi d'aigua
Promoure una gestió cinegètica sostenible a través dels
Plans Tècnics de Gestió Cinegètica
Promoure l'execució de la construcció de l'EDAR municipal
Redactar una ordenança per regular la localització de les
antenes de telefonia mòbil i altres repetidors de senyal
Promocionar el sistema de recollida selectiva específic per a
empreses d'elevada producció de residus que proposa el
CCAE
Impulsar un programa d'assessorament sobre els ajuts a
particulars disponibles per la instal·lació d'energies
renovables
Condicionar la carretera GI-602 i millorar-ne l'estat per
augmentar la seguretat
Impulsar el paper de l'ADF de l'Albera per a contribuir a la
preservació i millora dels boscos de Capmany
Manteniment del paisatge agrícola com a element mitigador
del risc d'incendis
Promoure el manteniment de la important superfície forestal
que disposa d'un Pla de Gestió Forestal
Crear una borsa de treball
Crear un portal d'Internet propi i amb personalitat
Crear una Comissió de Seguiment del PALS
Implantar la recollida de la fracció orgànica a través del
compostatge comunitari en planta de compostatge municipal
Crear un sistema de transport públic rural a nivell
supramunicipal "transport a la carta"
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alta

320 hores

alta

150 - 200 hores

mitjana

160 hores

mitjana

120 hores

alta

120 hores

baixa

100 - 160 hores

mitjana

100 hores

mitjana

80 - 120 hores

mitjana

80 - 100 hores

alta

80 hores

baixa

80 hores

baixa

60 - 80 hores

mitjana

60 - 80 hores

alta

50 hores

mitjana

40 - 60 hores

mitjana

40 - 60 hores

mitjana

40 - 60 hores

alta 5 hores / setmana
alta
20 hores/mes
alta 4 reunions a l'any
alta
mitjana

indefinit
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