
Programa 2.2 Control dels principals riscos naturals de la comarca

Descripció: Buscar estratègies per tal de minimitzar el risc d’incendis forestals i el risc 
d’inundacions

Acció 2.2.1 

Acció 2.2.2 

Gestió dels boscos de la comarca i disminució del risc d’incendis

Recuperació dels espais fluvials i boscos de ribera

Programa 2.1 Suport tècnic i potenciació de la gestió ambiental

Acció 2.1.1 Creació de la figura del tècnic ambiental compartit entre diferents 
municipis

Elaboració d’un catàleg de patrimoni faunístic de l’Alt Empordà

Acció 2.4.1 Elaboració d’un estudi hidrogeològic comarcal dels aqüífers i seguiment 
del control de la seva qualitat

Acció 2.1.2 Desenvolupament del Pla Estratègic per a la Gestió dels Residus 
Municipals a l’Alt Empordà i les actuacions previstes

Programa 2.3 Promoció de la biodiversitat i el paisatge de la comarca

Acció 2.3.2

Acció 2.3.1
Seguiment de l’execució de la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà

Programa 2.4 Gestió comarcal de l’aigua

Acció 2.4.2 Creació d’una oficina comarcal de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a 
l’Alt Empordà

Acció 2.4.3 Assumir les competències de l’ACA per a la construcció i gestió de les 
estacions depuradores d’aigües residuals de la comarca

Objectiu: Tenir un major coneixement i un major control del medi natural i les activitats 
antròpiques que l’afecten, afavorint la biodiversitat i disminuint els riscos naturals

Descripció: Donar més embranzida a la gestió tècnica ambiental dels ajuntaments i a la 
prevenció i gestió de residus de la comarca

Descripció: Fer un seguiment i un desplegament de la carta del paisatge, alhora que una major 
promoció dels valors paisatgístics i de la riquesa biològica de la comarca

Descripció: Agilitzar la gestió i el control de l’aigua en tot el seu cicle per tal d’evitar problemes 
de contaminació i escassetat d’aigua
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Acció 2.1.1. Creació de la figura del tècnic ambiental compartit entre diferents municipis

Justificació: A l’Alt Empordà existeix un nombre molt important de municipis rurals amb 
poca població que no disposen d’un tècnic ambiental que s’encarregui de tots els aspectes 
relacionats amb la gestió del medi ambient. Per altra banda, falta unificar criteris ambientals 
entre aquells municipis que comparteixen una mateixa tipologia d’espais i de 
problemàtiques.

Objectius: Dotar d’una correcta gestió ambiental als municipis més petits, coordinada a 
través del Consell Comarcal, amb una sèrie de línies d’actuació comuns per unes 
problemàtiques compartides entre els diferents municipis.

Descripció: Creació de la figura d’un tècnic de medi ambient que actuï sobre un conjunt de 
municipis. Aquest tècnic ambiental formaria part de l’Àrea de Medi Ambient del CCAE i 
s’encarregaria d’un conjunt de municipis amb unes característiques i unes problemàtiques 
comuns. D’aquesta manera, el tècnic es desplaçaria als diferents ajuntaments unes hores 
concretes a la setmana en funció de les tasques a realitzar.

Tasques: El tècnic ambiental desenvoluparia vàries tasques en funció de les 
problemàtiques i les necessitats ambientals de cada indret. Algunes d’aquestes tasques 
haurien de ser: 

- Formar part de la comissió d’avaluació del PACS de l’Agenda 21 comarcal.
- Donar suport i fer el seguiment de les actuacions proposades en els PALS de les 

Agendes 21 locals.
- Controlar el consum d’aigua del municipi i de les instal·lacions municipals.
- Realitzar campanyes d’educació ambiental.
- Potenciar les eines de gestió ambiental a l’empresa privada.
- Potenciar el segell verd i els criteris ambientals en l’edificació.
- Assessorar en les llicències ambientals en règim de comunicació.
- Assessorar en qüestions de legislació ambiental.
- Adaptar les ordenances municipals tipus creades pel CCAE.

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 20.000 € / any

Interrelació amb altres accions: 1.2.1, 
2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 4.1.1, 4.1.3

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Llarga

Agents vinculats a l’execució: CCAE i 
ajuntaments

Font de finançament: DMAH, CCAE i 
ajuntaments

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 2.1.2. Desenvolupament del Pla Estratègic per a la gestió dels residus municipals 
a l’Alt Empordà i les actuacions previstes

Justificació: L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha fet en els 
últims anys grans esforços i avenços pel que fa a la gestió dels residus a la comarca, 
sobretot tenint en compte la situació de partida en què es trobava. Tanmateix, cal no perdre 
l’embranzida inicial i continuar treballant, ja que tot i els avenços, la comarca encara té molt 
camí per recórrer si es volen assolir els objectius marcats pel Programa de Gestió de 
Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012. 

Objectius: Desenvolupar totes les actuacions previstes en el Pla Estratègic per a la gestió 
dels Residus Municipals a l’Alt Empordà per tal d’assolir els objectius marcats pel 
PROGREMIC 2007-2012.

Descripció: El Pla Estratègic per a la Gestió dels Residus Municipals a l’Alt Empordà, 
redactat per l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, va ser presentat el març del 
2008 com a full de ruta pels propers anys pel que fa a la prevenció i gestió de residus a la 
comarca. El pla té com un dels objectius principals adaptar i aplicar els objectius del 
PROGREMIC a la comarca. En aquest sentit, les actuacions previstes, tan a nivell 
d’infraestructures, com de logística, prevenció, divulgació o gestió en general, van 
encaminades a assolir aquests objectius.

Tasques: Entre les actuacions previstes al Pla Estratègic per a la Gestió dels Residus 
Municipals a l’Alt Empordà, caldria prioritzar com a més urgents i necessàries:

- La construcció del nou Centre de Tractament de Residus a Pedret i Marzà, amb la 
nova deixalleria comarcal, planta de compostatge, planta de gestió de residus 
voluminosos, i planta de triatge i tractament de la fracció resta. Aquestes noves 
infraestructures permetran augmentar la vida útil de l’abocador i augmentar el 
reciclatge de residus, especialment de les fraccions orgànica i la fracció “altres” 
(voluminosos, RAEE, metalls, etc), actualment amb percentatges molt baixos.

- Una major implantació de la recollida de la fracció orgànica a la comarca, a través 
de diferents estratègies (recollida de FV, FORM, compostatge casolà i comunitari).

- Continuar apostant fort per les campanyes de prevenció de residus, amb iniciatives 
com l’ecoconsum, compra verda, mercats d’intercanvi, festes sostenibles amb gots 
reutilitzables, restauració de mobles, etc.

- Redacció i aprovació d’ordenances de gestió de residus i de residus de la 
construcció.

- Actuacions per a la transparència de les dades de gestió, fent especial èmfasi en la 
incorporació d’un sistema de pesatge de camions per al correcte enregistrament i 
tractament posterior de les dades.
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Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: Consultar el Pla 
Estratègic per a la gestió de residus 
municipals a l’Alt Empordà

Interrelació amb altres accions: 2.1.1

Grau prioritat: Alta Durada execució: Llarga

Agents vinculats a l’execució: CCAE i 
ajuntaments

Font de finançament: ARC, CCAE i 
ajuntaments

Indicadors de seguiment: 28, 29



Acció 2.2.1. Gestió dels boscos de la comarca i disminució del risc d’incendis

Justificació: Malgrat que un 93,7% de la superfície forestal comarcal és privada i que un 
43,3% d’aquesta té algun tipus d’instrument d’ordenació forestal (Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal o Pla Simple de Gestió Forestal), no són gaire efectius a la pràctica. La 
realitat és que els boscos de l’Alt Empordà es troben en un estat molt precari, degut a la 
manca d’una gestió eficient que controli l’acumulació de biomassa, o que eviti la continuïtat 
forestal en grans extensions de territori sense espais que puguin actuar de tallafocs.
Les eines actuals de prevenció d’incendis forestals com els perímetres de protecció per 
urbanitzacions, línies elèctriques i carreteres, s’apliquen principalment als marges de les 
àrees forestals, mentre que a l’interior dels boscos es continua produint una gran 
acumulació de matèria orgànica, amb el que es fa més vulnerables davant els incendis. Un 
increment dels fons destinats a la gestió forestal repercutirà positivament en els fons 
invertits a les tasques d’extinció, com a conseqüència de la disminució de la quantitat i la 
gravetat dels incendis.
Referent a les eines d’extinció, cal esmentar que hi ha municipis que presenten un nivell de 
risc d’incendi mig o alt, i que encara no disposen dels Plans d’Actuació Municipal per 
Incendis Forestals tal com estableix INFOCAT.

Objectius: Gestionar d’una manera eficaç i continuada els boscos de la comarca, 
minimitzant el risc d’incendis forestals i la formació dels grans incendis forestals.

Descripció: El Consell Comarcal ha d’informar als municipis sobre la necessitat de realitzar 
els Plans d’Actuació Municipal, i de les alternatives de gestió forestal per prevenir els 
incendis com a mesura de gestió del territori. A més, també pot donar suport tècnic en la 
gestió forestal i crear una línia de treball per a la gestió dels boscos coordinada per un 
enginyer forestal.
Es podrien iniciar converses per establir un conveni de col·laboració amb la nova presó de 
Figueres, per tal de buscar feines de gestió forestal en les quals hi poguessin intervenir 
quadrilles de presos dins d’un programa de reinserció laboral.

Tasques: 
- Portar la gestió dels boscos públics de la comarca: planificar tallades, cremes 

controlades, manteniment de pistes forestals, etc.
- Iniciar converses amb la nova presó de Figueres perquè els presos realitzin feines 

de gestió forestal (neteja de camins, neteja de sotabosc, etc).
- Donar assistència tècnica a les ADF i a l’Associació d’ADF de l’Alt Empordà, per tal 

de prioritzar tasques i coordinar esforços.
- Fer un seguiment de l’aprovació dels Plans d’Actuació Municipal per Incendis 

Forestals.
- Tramitar subvencions de medi natural.
- Fomentar el manteniment del paisatge de mosaic agroforestal, per tal d’evitar grans 

masses boscosos contínues.
- Fomentar la ramaderia extensiva en terrenys forestals, per tal de disminuir 

l’acumulació de matèria orgànica en el sotabosc.
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Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 30.000 € / any

Interrelació amb altres accions: 2.1.1, 
2.2.2 i 1.1.3 energia

Grau prioritat: Baixa Durada execució: Llarga

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
ajuntaments, ADF’s

Font de finançament: DMAH, DdG

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 2.2.2. Recuperació dels espais fluvials i boscos de ribera

Justificació: Els espais fluvials alberguen alguns dels ecosistemes de major valor ecològic 
gràcies a una biodiversitat florística i faunística considerable, a més de ser uns dels 
elements connectors per excel·lència del nostre territori. El bosc de ribera té un gran interès 
degut a la seva acció de filtre biològic de nutrients i contaminants, com a moderador del 
cabal en situacions d’avinguda i com a estabilitzador de talussos, per la conservació 
d’hàbitats i per la qualitat paisatgística que ofereix. En el cas de l’Alt Empordà, molts trams 
dels diferents cursos fluvials existents presenten deficiències importants, com ara la poca 
estructura, l’alt grau de confinament, l’elevada presència d’espècies invasores i, fins i tot, la 
no existència de bosc de ribera en alguns trams concrets.
Per altra banda, cal considerar que la conservació i millora de l’estat de la vegetació fluvial 
ha de servir per mitigar els efectes negatius dels episodis d’inundacions, evitant l’excessiva 
proliferació de vegetació al llit dels rius, la qual dificulta el flux normal de l’aigua en cas de 
pluges torrencials i augments sobtats de cabal.

Objectius: Aconseguir uns espais fluvials i boscos de ribera amb una qualitat ambiental 
òptima, per tal de fer les funcions de connector ecològic i refugi de fauna i flora, alhora que 
reduir el risc d’inundacions.

Descripció: Desenvolupar un seguit d’intervencions selectives en determinats trams de la 
Muga i afluents principals (Llobregat, Manol, Anyet, Orlina, Ricardell) i del Fluvià, per tal de 
millorar la qualitat ambiental del bosc de ribera, potenciant el desenvolupament d’un bosc 
de ribera autòcton i ben consolidat, i mantenir els llits fluvials lliures de vegetació per reduir 
el risc d’inundació.

Tasques: 
- Estudiar quines són les zones d’intervenció prioritària (punts i trams crítics) en 

funció del grau de degradació del bosc de ribera, risc d’inundacions, presència 
d’espècies invasores, presència d’abocaments incontrolats, etc.

- El CCAE haurà de coordinar les diferents administracions locals afectades, per 
consensuar i participar en les actuacions a dur a terme en tot l’espai fluvial afectat 
per tal de garantir l’efectivitat de les actuacions.

- Planificar les actuacions concretes en cada un dels trams d’intervenció prioritària 
seleccionats, amb una programació d’actuacions al llarg del temps que permeti 
conservar el perímetre del domini públic hidràulic, controlar l’evolució de les 
espècies invasores, mantenir el llit del riu net de vegetació per a garantir el flux 
d’aigua, revegetacions amb espècies autòctones, restauració de talussos, 
recuperació de meandres, restauració d’activitats extractives de graves i sorres, 
neteja d’abocaments incontrolats de runes o deixalles vàries, etc.
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Interrelació amb altres accions: 2.1.1, 
2.2.1

Grau prioritat: Baixa Durada execució: Llarga

Agents vinculats a l’execució: ACA, 
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Font de finançament: ACA, DMAH

Indicadors de seguiment: Cap



Seguiment de l’execució de la Carta del Paisatge de l’Alt EmpordàAcció 2.3.1. 

Justificació: El paisatge de la comarca s’ha vist afectat pel creixement demogràfic i 
econòmic generat en els últims temps, causant la modificació d’alguns dels valors 
paisatgístics de la comarca. La importància de la conservació del paisatge ha generat 
l’interès per mantenir-ne les característiques pròpies que l’identifiquen. Tanmateix, la Carta 
de Paisatge de l’Alt Empordà estableix compromisos, tant amb ens públics com privats, per 
millorar i preservar el paisatge. Per tal que aquests compromisos es portin a la pràctica és 
necessari vetllar per la seva execució.

Objectius: Tot i les pressions urbanístiques i econòmiques de la comarca, és necessari 
vetllar per la conservació del paisatge. Cal que les activitats econòmiques s’integrin en el 
territori respectant el paisatge i generant el menor impacte possible.

Descripció: L’ens encarregat de gestionar aquest seguiment ha de ser el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà. Aquesta funció, tal i com contempla la mateixa Carta del Paisatge, 
requerirà de la creació d’un nou departament dins el Consell, l’Oficina Tècnica Comarcal del 
Paisatge, que, dotant-la del personal adient, s’encarregarà del compliment i la metodització 
de les accions, pactades amb els ens públics i privats.

Tasques: 
- Dotar el Consell Comarcal d’una Oficina Tècnica Comarcal del Paisatge.
- Elaborar un seguiment a través de l’Oficina de l’execució dels diferents 

compromisos establerts en la Carta de Paisatge de l’Alt Empordà, els quals es 
poden agrupar en tres grans àmbits:

o Mesures de sensibilització sobre els valors dels paisatges 
altempordanesos.

o Promoció d’accions emblemàtiques per la millora del paisatge i que tinguin 
un clar efecte vitrina sobre el conjunt del territori.

o Foment de la coordinació entre les administracions i amb els agents privats.

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 12.000 € / any

Interrelació amb altres accions: 1.2.1

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Llarga

Línia estratègica 2 Programa 2.3

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
Observatori del Paisatge de Catalunya

Font de finançament: DPTOP i DMAH

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 2.3.2. Elaboració d’un catàleg de patrimoni faunístic de l’Alt Empordà

Justificació: Arran d’alguns estudis realitzats en parcs naturals com els Aiguamolls de l’Alt 
Empordà, el Massís de l’Albera o el Cap de Creus, se sap de l’existència d’una diversitat i 
riquesa faunística excepcional a la comarca. Tanmateix, cal ampliar aquests estudis a tots 
els grups faunístics i a un àmbit geogràfic més ampli, per tal de tenir un coneixement més 
precís de l’estat de la fauna.

Objectius: Tenir un coneixement més precís de les espècies presents en els diferents 
hàbitats, així com un seguiment de les poblacions per saber-ne l’estat i l’evolució en el 
temps. Això permetrà poder prendre mesures de protecció, alhora que promocionar la gran 
riquesa faunística de la comarca com a reclam turístic.

Descripció: Es proposa la realització d’un catàleg de patrimoni faunístic de l’Alt Empordà 
que estudiï la distribució de les espècies en els diversos hàbitats de la comarca. El catàleg 
ha de donar a conèixer la diversitat de fauna de la comarca i el seu estat de conservació. 
La realització del catàleg es pot encarregar a una empresa externa, o a la Universitat de 
Girona (UdG).

Tasques: El catàleg ha de permetre:
- Conèixer l’estat i l’evolució de les poblacions de les diferents espècies de fauna.
- Identificar les amenaces que afecten als hàbitats i a les espècies, especialment les 

d’origen antròpic i la incidència d’espècies invasores sobre la fauna autòctona.
- Identificar les diferents espècies amb un creixement descontrolat de les seves 

poblacions, que provoquen danys a d’altres espècies o a l’activitat humana (p.ex. el 
senglar).

- Proposar una sèrie d’actuacions dirigides a protegir les espècies més vulnerables i 
amenaçades de la comarca, així com els hàbitats que ocupen.

- Proposar mesures correctores encaminades al control de la població de 
determinades espècies invasores i/o amb creixement descontrolat.

- Impulsar una campanya informativa de la fauna de la comarca per potenciar la 
consciència ecològica i que serveixi com a reclam turístic de la comarca.

Línia estratègica 2 Programa 2.3
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Acció 2.4.1. Elaboració d’un estudi hidrogeològic comarcal dels aqüífers i seguiment del 
control de la seva qualitat

Justificació: L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) realitza poques analítiques sobre la 
qualitat de l’aigua dels pous de la comarca. Això implica que no es tinguin suficients dades 
sobre la qualitat dels aqüífers. A més, els coneixements que es tenen dels aqüífers és molt 
limitada, ja que no se sap amb precisió els límits entre ells, la seva connectivitat hídrica, ni 
tampoc les seves característiques hidroquímiques.

Objectius: Millorar el coneixement sobre el funcionament i la qualitat hidrològica 
subterrània de la zona per a poder realitzar una bona planificació futura de l’aigua.

Descripció: Cal que l’ACA realitzi anàlisis periòdics i continuats de la qualitat de l’aigua a 
diferents pous de la comarca. Aquests anàlisis han de permetre controlar tots els 
paràmetres possibles, com a mínim, la concentració d’alguns contaminants com els nitrats i 
els nitrits, i incorporar les dades en un estudi hidrogeològic complet de tot el territori de l’Alt 
Empordà. Els resultats cal que tinguin una divulgació adequada per tal que hi hagi una 
major conscienciació de les problemàtiques de contaminació, i per què serveixin per 
planificar la gestió de les aigües subterrànies en el futur.

Tasques: 
- Demanar a l’ACA un anàlisi periòdic i constant de diferents pous de la comarca 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.
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Acció 2.4.2. Creació d’una oficina comarcal de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Alt 
Empordà

Justificació: L’àmplia varietat d’aspectes i problemàtiques a tractar a l’entorn de l’aigua, 
amb la presència d’un nombre important de projectes com la construcció d’estacions 
depuradores d’aigües residuals, així com una gran quantitat de tràmits que realitza una 
comarca molt agrícola, ramadera i amb molts nuclis urbans, dificulta una relació fluïda entre 
l’entitat competent en l’aigua (ACA) i els diferents agents de la comarca que s’han de 
desplaçar a Girona per a fer tots els seus tràmits.

Objectius: Agilitzar els tràmits de gestió dels diferents aspectes relacionats amb l’aigua a 
l’Alt Empordà, estant més a sobre de les problemàtiques que afecten el territori i millorant la 
mala imatge que té actualment l’ACA per a bona part de la societat altempordanesa.

Descripció: Caldria localitzar una oficina comarcal a l’Alt Empordà per tal d’aconseguir una 
sèrie de millores de les principals problemàtiques existents a l’entorn de l’aigua com: les 
aigües residuals, la neteja de llits dels cursos fluvials, els problemes puntuals amb el 
subministrament d’aigua, etc. La oficina s’hauria de localitzar en un punt de fàcil accés pel 
conjunt de la comarca com la ciutat de Figueres. 

Tasques: 
- Des del CCAE s’hauria d’establir contacte amb l’ACA per tal de plantejar l’acció i 

poder desenvolupar-la, mitjançant els tràmits que siguin necessaris.
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Acció 2.4.3. Assumir les competències de l’ACA per a la construcció i gestió de les 
estacions depuradores d’aigües residuals de la comarca

Justificació: L’Alt Empordà presenta una important problemàtica amb les seves aigües 
residuals degut a que 41 dels seus municipis, principalment rurals, no disposen d’una 
EDAR, mentre les d’alguns municipis que sí en disposen estan desfasades. Això provoca 
que moltes aigües residuals s’avoquin directament a la xarxa fluvial amb les conseqüents 
problemàtiques ambientals, de salubritat, males olors, etc. Amb el tractament de les  aigües 
residuals a les EDAR es podrà garantir la preservació de les captacions d’aigua potable, 
millorar la qualitat de l’aigua i fomentar la reutilització de les aigües tractades. El problema 
està en què l’ens encarregat de la gestió de les EDAR a Catalunya (ACA) no disposa dels 
recursos econòmics ni humans suficients per desenvolupar totes les obres previstes; unes 
1.000 EDAR localitzades en els municipis de menys de 2.000 habitants de tot Catalunya 
durant el període 2009-2014.

Objectius: Assolir la depuració de l’aigua residual de tots els municipis de la comarca, 
solucionant problemàtiques de contaminació i males olors en els rius, i traient profit de les 
aigües tractades per a diferents usos com per exemple el reg, a més de generar ocupació, 
atorgar beneficis econòmics al CCAE i millorar la seva imatge.

Descripció: Es tractaria d’assumir totes les competències de l’ACA sobre la gestió de les 
aigües residuals a la comarca. Això permetria posar-se en contacte amb les empreses 
privades que tenen interès en realitzar les obres de les EDAR i la seva posterior gestió. 
L’ACA sortiria beneficiada perquè es trauria de sobre una tasca complexa, tot i que hauria 
de finançar el projecte de les obres i decidir el dimensionament del projecte. Les empreses 
privades participants aconseguirien els drets de gestió d’uns equipaments durant un 
determinat període de temps, mentre el CCAE s’emportaria un petit percentatge dels 
beneficis de la gestió i un reconeixement social per tractar una de les principals 
problemàtiques ambientals que afecten a la comarca.

Tasques: 
- Realització d’un informe sobre les diferents problemàtiques existents a l’entorn de 

les aigües residuals localitzades a la comarca.
- Establir els contactes amb les empreses, supervisar els projectes a desenvolupar i 

actuar d’enllaç entre el sector privat i l’ACA.
- Campanya per a la valorització de les aigües residuals provinents de l’EDAR per a 

altres usos com el reg.
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