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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

1.  Aquest  document  constitueix  el  Programa  d’Actuació  Comarcal  2022-2025  del
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  integrat  pels  municipis  que  determina  el  Text
Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003,  de 4 de novembre,  i  per  aquelles  que en el  futur  puguin establir  la  divisió
comarcal a Catalunya.

2. Aquest Programa d’Actuació Comarcal regula el contingut, l’abast, la naturalesa, el
procediment, les condicions, els requisits i els efectes de l’exercici, en cada cas, de les
competències del Consell Comarcal.

Article 2. Naturalesa

1. Pel que fa a les actuacions que es continguin en els seus documents, el Programa
d’Actuació Comarcal (PAC) té caràcter vinculant per al propi Consell Comarcal, sempre
que  tingui  atribuïdes  les  competències  necessàries  per  exercir  l’activitat  segons  les
formes d’assumpció previstes en aquest reglament, i sempre que, a més, es disposi dels
mitjans financers adequats. També és vinculant pel que fa als procediments, els requisits
i les condicions de l’exercici, l’assumpció o la delegació de competències.

2. La naturalesa vinculant del PAC no arriba fins al punt de comportar drets subjectius
de tercers a exigir l’exercici de determinades competències o la prestació de serveis
concrets, llevat dels casos de serveis municipals mínims assumits pel Consell Comarcal
segons la Llei.

Article 3. Potestats del Consell Comarcal

1. De conformitat amb allò que disposen les Lleis de règim local i la d’organització
comarcal,  el  Consell  Comarcal  té  totes  les  potestats  administratives  necessàries  per
complir les seves competències.

2. Llevat que en el PAC o en els documents concrets que articulin l’atribució d’una
determinada competència s’indiqui  una altra  cosa,  l’assumpció d’una competència o
servei  per  part  del  Consell  Comarcal  comporta  la  possibilitat  d’exercir  les  potestats
següents:

a) La de programació i planificació
b) La de coordinació dels aspectes supramunicipals del servei
c) La de gestió i prestació del servei
d) La d’inspecció, control i sanció
e) La de reglamentació del servei i de l’activitat dels particulars afectada



f) La  d’organització  del  propi  Consell  Comarcal  per  exercir  les  seves
competències- la tributària, financera i d’aprovació d’ordenances fiscals
– la potestat expropiatòria.

g) La d’associació, col·laboració i coordinació amb altres administracions
per exercir millor les competències.

h) La  d’investigació,  fitació  i  recuperació  d’ofici  de  llurs  béns  –  la
d’execució forçosa i de revisió d’ofici de llurs actes.

Article 4. L'organització comarcal

1. El Consell Comarcal pot aprovar un Reglament orgànic, en el qual es determinin els
seus òrgans necessaris i complementaris, el seu règim de funcionament i tots els altres
aspectes adients per a la seva millor organització.
 
2.  La  potestat  d’autoorganització  del  Consell  Comarcal  abasta  la  determinació  dels
sistemes de  gestió  dels  serveis  públics  comarcals,  els  quals  poden adoptar  totes  les
formes de gestió directa i indirecta.

Article 5. El règim econòmic i financer

1. La comarca s’ha de nodrir dels ingressos que determinen les Lleis corresponents.

2. Per la prestació efectiva dels serveis i exercir les competències atribuïdes directament
per les diverses Lleis sectorials o per assignació o delegació d’una altra Administració,
cal  que el  Consell  Comarcal  insti  també la  transferència  dels  mitjans  financers  que
n’assegurin un nivell òptim de prestació, sempre d'acord amb els principis d'eficiència,
estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i no duplicitat.

3.  En  el  cas  de  serveis  i  competències  comarcals  exercides  per  complementar  les
municipals o per delegació de municipis, els convenis o instruments corresponents han
de determinar els criteris de càlcul de les aportacions municipals, en els quals s’han
d’incloure necessàriament, com a paràmetres de proporcionalitat, el nombre d’habitants
i l’aprofitament dels serveis prestats per la comarca, i també els altres paràmetres que
s’hagin d’aplicar per la raó específica de cada tipus de servei.

TÍTOL II. LES COMPETÈNCIES COMARCALS. ASPECTES GENERALS

Article 6. Les classes de competències i de serveis comarcals

1. El Consell Comarcal pot exercir competències i prestar els serveis atribuïts per les
vies següents:

1. Serveis assignats directament per una norma legal.
2. Serveis o competències municipals que es poden convertir en comarcals.
3. Serveis assumits per delegació de la Generalitat de Catalunya, de l’Estat o

d’altres administracions supramunicipals.
4. Serveis assumits mitjançant la delegació de municipis.
5. Serveis  declarats  supramunicipals  o  complementaris  dels  municipals  en



relació  amb  les  obres  d’infraestructura  general  o  complementàries  per
establir o prestar els serveis municipals i per raó de la seva inclusió amb
aquest caràcter en el PAC.

6. Serveis municipals mínims i funcions públiques necessàries prestats per la
comarca per la petició municipal de dispensa de la prestació o per assegurar-
ne subsidiàriament la prestació adequada, d’acord amb el que estableix la
legislació de règim local.

2. Tant en el cas de les competències pròpies com en el de les delegacions, fins i tot les
municipals,  el  Consell  Comarcal  té  la  plena  potestat  per  constituir  i  organitzar  els
serveis  corresponents,  determinar  les  modalitats  de  prestació  i,  si  escau,  el  règim
estatutari dels usuaris.

3. Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal pot utilitzar qualsevol de les modalitats de
gestió dels serveis públics locals previstes a la legislació vigent. Per via de la gestió
directa, el mateix Consell Comarcal pot gestionar el servei, crear un organisme autònom
o crear una societat mercantil amb capital íntegrament públic. Per la via de la gestió
indirecta,  la  gestió  pot  adoptar  les  formes de  concessió,  gestió  interessada,  concert,
arrendament o societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt.

Article 7. Les determinacions del PAC sobre l'assumpció de competències

1. La documentació del PAC determina els àmbits materials  en els  quals el  Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà  té  habilitació  per  assumir  i  prestar  serveis,  exercir
competències  i  realitzar  obres,  dins  les  competències  atribuïdes  per  les  lleis  del
Parlament o delegades per la Generalitat de Catalunya o els ens locals.

2.  La  naturalesa  de  cada  servei  en  concret  i  el  règim  jurídic  de  les  competències
corresponents  ha  de  determinar,  en  cada  cas,  la  via  necessària  perquè  el  Consell
Comarcal l’assumeixi, la qual caldrà que es realitzi segons les previsions del DL 4/2003
i d’aquest Reglament.

Article 8. Caràcter de l'estudi econòmic necessari per establir serveis comarcals

1.  L’estudi  econòmic  financer  és  necessari  per  posar  en  funcionament  cada  servei
concret dels que assenyala el PAC com de competència i d’interès comarcal.

2.  Les  possibles  previsions  econòmiques  del  propi  PAC  no  vinculen  el  Consell
Comarcal en la prestació de nous serveis mentre no estiguin garantides les fonts de
finançament  suficients  per  a  implantar-lo,  d'acord  amb  els  principis  d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 9. Caràcter de la programació del PAC

1. La programació dels serveis i competències del PAC és merament indicativa en tant
que el fet d’assumir-los i exercir-los pot estar condicionat a decisions o a una regulació
legal aliena al propi Consell Comarcal.



2. Per això, la determinació concreta de prioritats o la decisió de prestació d’un servei
determinat  dels  que  s’estableixen  en  el  PAC  és  competència  del  Ple  del  Consell
Comarcal i no implica en cap cas la modificació del PAC.

Article 10. Àmbit territorial de la prestació dels serveis

1. Els serveis i competències que es defineixen com d’interès comarcal en aquest PAC
poden prestar-se i exercir-se en tot el territori de la comarca o en una part, d’acord amb
les  possibilitats  materials  de  la  prestació,  amb  l’àmbit  territorial  afectat  o  amb  la
participació de municipis.

2. El  Ple del Consell Comarcal pot estendre o reduir l’àmbit territorial de prestació de
cada servei segons les circumstàncies esmentades.

TÍTOL  III.  LES  COMPETÈNCIES  PRÒPIES  I  PER  CONVERSIÓ  DE
COMPETÈNCIES I SERVEIS COMARCALS

Article 11. Concepte i exercici

1. El Consell Comarcal pot prestar els serveis i exercir les competències que les lleis
sectorials o generals li atribueixin en cada moment, encara que no estiguin definides en
el PAC i sense perjudici de les competències comarcals pròpies.

Article 12. Conversió directa de serveis municipals en comarcals

1.  Quan  es  justifiqui  l’interès  supramunicipal,  els  serveis  municipals  poden  ser
convertits  en  serveis  comarcals,  d’acord  amb els  criteris  que estableixi  el  programa
d’actuació de la comarca.

2. Així mateix, són susceptibles de conversió els serveis municipals prestats de manera
mancomunada o mitjançant un consorci.

3. Perquè pugui realitzar-se directament la conversió és necessari:

a) Que una llei aprovada pel Parlament de Catalunya ho estableixi de manera  
expressa o atribueixi la competència alternativament al municipi o a la comarca.

b) Que no es tracti de serveis municipals qualificats per la llei com a mínims.

c) Que la majoria dels municipis afectats o el nombre d’aquests que representi 
més de la meitat de la població afectada no hi formulin oposició.



Article 13. Implantació de serveis comarcal propis

1. L’exercici  de competències pròpies de la comarca pot abastar tant l’aprovació de
plans, programes d’actuacions i projectes d’obres i d’activitats, com la creació de les
formes corresponents de prestació.

2.  El  Consell  Comarcal  exerceix les  funcions i  competències  d’ens executor,  entitat
gestora, administració actuant o equivalent que li reconeguin les normes legals, amb
relació als serveis o competències declarades formalment com d’interès comarcal o per
la coordinació o gestió de plans o programes sectorials de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta activitat  ha de tendir  a  suplir  les mancances dels  municipis  i,  per tant,  pot
afectar tant la comarca o tan sols àmbits determinats.

TÍTOL  IV.  L’ASSUMPCIÓ  DE  SERVEIS  PER  DELEGACIÓ  DE  LA
GENERALITAT  DE  CATALUNYA,  DE  L’ESTAT  O  D’ALTRES
ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALS.

Article 14. Contingut

1. La delegació de competències pot formalitzar-se mitjançant els acords que defineixin
el contingut i  l’abast de la delegació,  o mitjançant la signatura de convenis o altres
instruments similars que signifiquin de fet la delegació.

2. Aquestes delegacions han de referir-se a matèries d’interès fonamentalment local, i
han de comportar l’aportació dels mitjans financers suficients.

3. La delegació ha de ser sol·licitada o acceptada pel Ple del Consell Comarcal, essent
necessària la majoria absoluta per adoptar l'acord.

4. En els casos en què l’acceptació de la delegació sigui obligatòria per mandat legal,
cal  justificar,  per  a  la  seva  efectivitat,  que  es  compleix  especialment  el  principi  de
l’equilibri econòmic del servei a favor del Consell Comarcal.

Article 15. Règim de delegació

1. La delegació comporta totes les facultats necessàries per exercir plenament l’activitat
o la competència delegada. Els actes realitzats en aquest exercici s’han d’imputar a tots
els  efectes  al  Consell  Comarcal,  excepció  treta  dels  aspectes  lesius  que  derivin  del
contingut  reglat  de  l’activitat  delegada  per  ens  supramunicipals,  la  Generalitat  de
Catalunya  o  l’Estat  i  que  puguin  donar  lloc  a  responsabilitat  patrimonial  de
l’Administració.

2.  El  Consell  Comarcal  aplica,  en  l’exercici  de  les  competències  delegades  de  la
Generalitat de Catalunya, la legislació sectorial autonòmica, mentre que el règim jurídic
del procediment decisori del Consell Comarcal és el local.

3. L’ens delegant pot establir en la delegació les mesures de control que es reserva.



4. Quan una norma sectorial determini la possibilitat de la delegació de competències a
favor de la comarca o dels seus municipis, el Consell Comarcal ha de participar en el
procés d’elaboració dels plans i programes de l’ens delegant destinats a coordinar o a
prestar els serveis corresponents.

Article 16. Criteris per a sol·licitar la delegació i acceptar-la

1. Els acords del Consell Comarcal sobre la petició de delegació de competències de la
Generalitat de Catalunya, de l’Estat o d’altres administracions supramunicipals, o els de
la seva acceptació, s’han d’adoptar, en el marc de les competències i serveis definits en
el PAC, tenint en compte els criteris següents:

1. Una dificultat tècnica o jurídica especial en la prestació del servei, que faci
desaconsellable la delegació als municipis.

2. Una  necessitat  especial  de  planificació  o  coordinació  del  servei  d’àmbit
comarcal o subcomarcal.

3. La  necessitat  d’executar  obres  d’abast  supramunicipal  per  a  la  millor
prestació del servei.

4. L’interès  comarcal  en  el  desenvolupament  d’experiències  o  de  tècniques
avançades en la prestació del servei.

5. L’obtenció d’economies d’escala.
6. Un interès especial en l’apropament del servei al ciutadà, per raó de la seva

funció social.

TÍTOL V. LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DELS AJUNTAMENTS A
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL

Article 17. Contingut

1. Els municipis de la comarca poden delegar les seves competències i serveis, segons
els mateixos criteris determinats en l’article anterior. Per aquesta delegació no cal que
una llei  sectorial  atribueixi  a la comarca competències  en la matèria,  encara que és
necessari  que  la  delegació  tingui  suport  en  el  marc  de  les  competències  comarcals
determinades en la legislació vigent.

2. La formalització de les delegacions de competències exigeix el compliment de les
disposicions del procediment administratiu en vigor.

Article 18. Abast de la delegació

1. En el cas que els serveis afectats siguin els que es consideren mínims obligatoris
segons  l’article  67  del  DL  2/2003,  l’acord  municipal  aprovatori  de  la  delegació
comporta la no necessitat d’instrucció de l’expedient de dispensa de la prestació, en
considerar-se implícita la circumstància de l’article 69.1.a) del DL 2/2003.

2.  La  delegació  comprèn  totes  les  facultats  necessàries  per  prestar  correctament  el
servei, fins i tot la propietat expropiatòria.



Article 19. Procediment

1. El procediment per a la delegació és el següent:

◦ La iniciació del procediment de delegació pot ser a instància del Consell
Comarcal o de l’ajuntament respectiu.

◦ Cal que l’ajuntament adopti l’acord plenari amb el quòrum establert per la
legislació local d’aplicació.

◦ El Ple del Consell Comarcal o l’òrgan competent en el seu cas, ha d’acceptar
la delegació.

◦ Adoptat  l’anterior  acord,  el  Consell  Comarcal  ha  de  donar  audiència  als
possibles  afectats  per  la  delegació  (els  concessionaris  de  serveis,  els
contractistes,  el  personal  adscrit  al  servei,  etc...)  i  als  possibles  usuaris,
mitjançant la publicació d’un edicte al BOP i a un diari de difusió comarcal
pel  termini  de  vint  dies.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagin
formulat  al·legacions,  l’acord  d’acceptació  de  la  delegació  esdevindrà
definitiu sense cap més tràmit.

◦ La  delegació  s’ha  de  publicar  al  DOGC  i  s’ha  de  traslladar  a  tots  els
ajuntaments de la comarca.

2.  Aquests  requisits  també  s’han  d’aplicar  en  l’aprovació  de  convenis  que  porten
implícita la delegació de competències.

3. La durada de la delegació no pot ser inferior a cinc anys.

Article 20. Requisits

1. Tota delegació de competències municipals a favor de la comarca ha de justificar la
capacitat financera per afrontar les despeses del servei, i ha de preveure, si escau, la
dotació econòmica oportuna. Per calcular aquesta dotació cal tenir en compte els costos
de caràcter finalista que eren a càrrec de l’ens delegant i també els costos generals o
indirectes, i s’han de considerar, si escau, determinades peculiaritats municipals amb
vista a fomentar l’equilibri territorial de la comarca.

Article 21. Revocació

1. La delegació tan sols es pot revocar, abans del termini pel que es va acordar, quan hi
hagi  una  causa  justificada  i  sempre  que  no  lesioni  econòmicament  els  interessos
comarcals.  En  tot  cas,  l’ajuntament  que  vulgui  revocar  una  delegació  abans  del
venciment cal que ho comuniqui amb una antelació mínima d’un any, perquè es puguin
adoptar  les  mesures  escaients.  Aquest  termini  es  pot  reduir  justificadament  en  cada
conveni.



Article 22. Personal afecte al servei

1. El personal de l’ajuntament afecte al servei delegat es pot declarar en alguna de les
situacions següents:

1. En comissió de serveis al Consell Comarcal.
2. En  servei  actiu  a  l’ajuntament  però  adscrit  funcionalment  al  Consell

Comarcal.
3. En situació d’incorporable a la plantilla del Consell Comarcal.

2. El règim d’aquestes situacions el regula la legislació vigent.

TÍTOL  VI.  ELS  SERVEIS  I  LES  OBRES  SUPRAMUNICIPALS  I  LES
COMPLEMENTÀRIES DE LES MUNICIPALS

Article 23. Concepte

1. En relació amb les activitats i els serveis de competència municipal definits en el
PAC,  el  Consell  Comarcal  pot  realitzar  obres  d’infraestructura  general  o
complementàries per establir o prestar aquests serveis.

Article 24. Extensió de la competència comarcal

1.  El  Consell  Comarcal  pot  formular  estudis,  aprovar  plans  de  coordinació,  dictar
reglaments interns i establir ajuts a favor dels municipis, a fi de garantir la integració
correcta dels serveis municipals en les xarxes i infraestructures comarcals.

2. A l’efecte del que disposa l’article 29.1 del DL 4/2003, la coordinació dels serveis
municipals pel Consell Comarcal s’ha d’ajustar als criteris següents:

1. L’autonomia municipal en la prestació del servei.
2. L’elaboració de propostes d’actuació coordinada, a aprovar pels ajuntaments

i amb vista a la millora en la qualitat del servei
3. L’elaboració i la gestió de programes d’informació d’àmbit supramunicipal

sobre les modalitats jurídiques i els criteris tècnics en la prestació.
4. L’elaboració de propostes  d’actuació d’interès comarcal,  per millorar les

inversions de les altres administracions públiques en l’àmbit comarcal.
5. La gestió directa de les obres i serveis supramunicipals de competència de la

comarca, vetllant per la seva adequada integració amb els serveis municipals
afectats.

3.  Aquestes  facultats  de  coordinació  es  basaran  en  el  respecte  de  les  competències
municipals i en la intervenció de la comarca en allò que pot significar suport als serveis
municipals i unificació de criteris d’actuació o de posició davant els serveis o les obres
de les altres administracions.



TÍTOL VII. LES COMPETÈNCIES COMARCALS EN CAS DE SUBROGACIÓ
EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS MÍNIMS OBLIGATORIS I
L’ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS

Article 25. Auxili en la prestació de serveis

1. Els municipis poden sol·licitar al Consell Comarcal la seva assistència per cobrir les
funcions  de  fe  pública,  assessorament  legal  preceptiu  i  de  control  i  fiscalització
econòmica, i també per desenvolupar competències i serveis mínims i obligatoris.

2.  La  subrogació  del  Consell  Comarcal  en  aquestes  funcions  municipals  comporta
l’aportació  municipal  necessària  per  finançar  el  servei,  llevat  que  el  motiu  de  la
intervenció comarcal sigui la insuficiència financera municipal apreciada en la resolució
de la Generalitat de Catalunya dispensatòria del servei, cas en què la pròpia Generalitat
de Catalunya ha de determinar la quantia de l’aportació econòmica del municipi o altres
aportacions compensatòries.

3. A l’efecte del que disposa l’article 28 del DL 4/2003, es consideren criteris mitjançant
els quals els municipis poden sol·licitar la dispensa de prestació de serveis mínims i
funcions públiques obligatòries, entre altres, els següents:

◦ La  capacitat  financera  insuficient  per  atendre  l’adequada  prestació  dels
serveis,  demostrada  en  la  disfunció  entre  els  ingressos  i  les  partides
pressupostàries destinades al finançament dels serveis.

◦ Dificultats  tècniques  especials  en  la  prestació  dels  serveis,  per  raó  de  la
dispersió de les seves infraestructures o de la complexitat de les solucions a
adoptar.

◦ La configuració especialment disseminada de la població del municipi.
◦ L’existència de diversos nuclis de població.
◦ Una dificultat especial del manteniment dels serveis, derivada, entre altres

aspectes,  de  la  necessitat  de  disposar  de  maquinària  especialitzada,  de
personal o empreses qualificades o d’estocs de material.

◦ Una  intensitat  especial  de  les  relacions  amb  les  companyies  de  serveis
(electricitat, aigua, gas, etc..) per a la prestació correcta.

◦ Una dificultat administrativa especial del funcionament de les modalitats de
gestió dels serveis utilitzades.

4.  Aquests  criteris  es  basen  en  la  capacitat  econòmica,  tècnica  i  administrativa  del
municipi.

5. A l’efecte d’allò que estableix l’article 30 de DL 4/2003, la intervenció comarcal per
assegurar subsidiàriament la prestació de serveis i funcions mínimes obligatòries dels
municipis, s’ha de fonamentar en els criteris de millora de l’eficàcia tècnica i econòmica
en  la  prestació,  l’extensió  del  servei  en  un  nivell  òptim a  tots  els  municipis  de  la
comarca  i  n’ha  de  garantir  la  continuïtat.  Cal  tenir  en  compte  en  cada  cas  la
circumstància de l’apartat anterior que ha motivat la intervenció comarcal.



Article 26. Assistència als municipis

1. El Consell Comarcal ha de tenir un reglament que reguli l’assistència jurídica, tècnica
i econòmica als municipis de la comarca, en el qual s’han de detallar les modalitats i els
requisits.

2.  Mitjançant  un  conveni,  el  Consell  Comarcal  pot  col·laborar  amb  els  municipis
mitjançant la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, per la via
de l'encàrrec de gestió, i amb la finalitat de guanyar eficàcia. En aquests casos prendre
la resolució sobre els  expedients respectius és competència de l’ajuntament,  d’acord
amb l’activitat material concreta de suport, desenvolupada pel Consell Comarcal.

Article 27. Formes de l'assistència

1. La cooperació comarcal amb els municipis pot ser de:

◦ Orientació econòmica, tècnica i jurídica.
◦ Ajuts per a la redacció d’estudis i projectes.
◦ Subvencions.
◦ Execució directa d’obres.

TÍTOL VIII. EL SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL PAC I LA SEVA REVISIÓ
I MODIFICACIÓ

Article 28. Seguiment de l'execució del PAC

1. Correspon al Ple del Consell Comarcal la valoració en cada cas del compliment de les
previsions del PAC, i també la interpretació, amb caràcter executiu, dels dubtes que la
seva aplicació pugui comportar.

2.  La  Comissió  informativa  permanent,  llevat  que  es  creï  una  comissió  específica,
realitzarà aquest seguiment i proposarà, si s'escau, els acords que hagi d'adoptar el Ple

3. El Ple pot aprovar les fórmules estadístiques i d’informació que permetin avaluar en
cada moment el grau de compliment del PAC.

Article 29. Revisió i modificació

1. El PAC té una vigència de quatre anys.

2. La revisió del PAC, entès com a alteració substancial i global del seu contingut, pot
ser  procedent  quan  el  Ple  del  Consell  Comarcal  entengui  que  s’ha  produït  un
desviament important en el grau de compliment de les seves previsions, o quan el PAC
hagi esgotat el seu abast.

3.  La  modificació  puntual  del  contingut  del  PAC  és  procedent  per  adaptar-ne  les
previsions a les noves circumstàncies legislatives o fàctiques.



4. Tant la revisió com la modificació del PAC s’han de subjectar al mateix procediment
de l’aprovació o al que prevegin les lleis.
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Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, 
ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES-Unitat CRAE
Fitxa 1.1

Nom del servei Centre Residencial d'Acció Educativa l'Albera

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Donar  resposta  a  situacions  i  necessitats  educatives  i
assistencials que requereixen una especialització tècnica
en la guarda i educació alternativa a la família d’origen
del menor de 3 a 18 anys.

Descripció del servei
És  un  recurs  residencial   socioeducatiu  de  protecció
d’infants  i  adolescents   que,  de  forma  temporal,
substitueix  la  família,  en  la  mesura  administrativa
d’acolliment  simple  en  institució,  amb  un  total  de  16
places de capacitat i una atenció continuada les 24 hores i
els 365 dies a l’any.

Activitats:
.Proporcionar  als  menors  atesos  tota  la  cobertura

inherent a l’exercici de la guarda i educació.
.Promoure,  establir  i  aplicar  mesures  tècniques

educatives i d’inserció social, laboral i familiar.
.Coordinar-se amb tots els serveis i professionals que

intervenen  en  el  pla  de  millora  del  menor  i  la
seva família.

.Cobrir  les  necessitats  dels  infants  i  adolescents
aconseguint  un  desenvolupament  de  la  persona
global  i  harmoniós,  potenciant  les  seves
capacitats  i  encaminant-los  vers  l'autonomia
mitjançant una educació integral i compensadora.

.

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Infants i adolescents de 3 a 18 anys en situació d'alt risc 
social

Usuaris beneficiaris 
potencials

20 infants i adolescents i les seves famílies per any



Finançament
o Corrent – Transferències corrents 

Generalitat de Catalunya – Departament de Drets 
Socials. Direcció General d'Atenció a la Infància. 

Cost anualitat 2022 722.641,60€

Model de producció X Concessió (LCSP):  SUARA SCCL

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a mig de gestió( dedicació 
parcial)
1 administrativa  de gestió (dedicació 
parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Joventut, Educació, Promoció Econòmica i Serveis 
Tècnics

Títol competencial Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats
en la Infància i l'Adolescència
Llei 12/2007, d' 11 d'octubre, de Serveis Socials 
Carta de Drets i  Deures dels nens,  nenes i  adolescents
que viuen en centres. Setembre 2010
Protocol Marc d'actuacions contra els  maltractaments a
infants i adolescents de Catalunya. Juliol 2017
Protocol  d'Abusos sexuals  i  Maltractaments a  infants  i
adolescents de les comarques gironines.  Revisió 2014
Decret  142/2010,  d'11  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  la
Cartera de Serveis.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS  D’ATENCIÓ  A  LA  INFÀNCIA,
ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Fitxa 1.2

Nom del servei Programa Comarcal de Prevenció de Conductes de Risc

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania i Ajuntaments

Objectiu 
Reduir l’impacte del consum de tòxics i altres conductes
vinculades a les addicions comportamentals ( pantalles,
joc on-line, apostes esportives) 
Sensibilitzar i informar sobre el VIH i les conductes 
sexuals de risc. 
Oferir un servei d'assessorament i orientació sobre 
drogodependències i addiccions comportamentals 
adreçats a adolescents, famílies i professionals.

Descripció del servei
Conjunt d’actuacions adreçades a influir sobre els factors
de risc i de protecció davant de les addiccions i malalties
de  transmissió  sexual,  que  s’inclou  dins  del  programa
comarcal de prevenció de conductes addictives.
Les actuacions preventives es duen a terme, en format
taller,  dins  dels  centres  educatius  de  secundària  de  la
comarca.  També  es  duen  a  terme  actuacions  d’àmbit
comunitari  (exposicions,  fulletó  informatiu,...),  i  s’ha
ampliat la tasca de sensibilització i formació, aplicant un
programa de formació de professorat de la comarca, en
col·laboració amb el Servei Educatiu de l’Alt Empordà
«Enganxa’t».També s’ofereix un servei d’assessorament
en prevenció i intervenció en drogodpendències i altres
addiccions comportamentals, en format presencial i on-
line, adreçat a adolescents, famílies i professionals de la
comarca.

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Es  dirigeixen  a  població  general  (principalment
adolescents  i  joves)  i  agents  socials  (pares  i  mares,
educadors/es, professorat, professionals de salut i serveis
socials i altres mediadors)

2.500 joves de 12-18 anys



Usuaris beneficiaris 
potencials

6.000 famílies amb infants de 6 a 12 anys.
150 persones (pares/mares, docents) que participen en 
programes d’educació per la prevenció de 
drogodependències 

Finançament
Corrent – Transferències corrents / 
Subvencions
Generalitat de Catalunya – Departament Drets 
Socials –  a través del Contracte programa.

Cost anualitat 2022 20.000,00€

Model de producció Concessió (LCSP):  gestió externa
 Associació per a la promoció social PDS

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a mig, 1 auxiliar administratiu/a 
( dedicació parcials)

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis de Joventut, Educació

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
Decret  142/2010,  d'11  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  la
Cartera de Serveis.
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència
en  matèria  de  substàncies  que  poden  generar
dependència.

Observacions
Servei itinerant a la comarca de l’Alt Empordà. 
Es poden prestar tant serveis  en format presencial com 
en format on-line.



Àrea 
ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS  D’ATENCIÓ  A  LA  INFÀNCIA,
ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES- SEAIA
Fitxa 1.3

Nom del servei Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i 
Adolescència 

Eixos estratègics que 
desenvolupa Ciutadania, professionals, serveis

Objectiu 
Protegir  als  infants  i  adolescents  que  es  troben  en  un
ambient social i/o familiar, que incideix negativament en
el seu desenvolupament integral. 

Descripció del servei
Aquest  servei  es  presta  des  de  l’Equip  d’Atenció  a  la
infància  i  adolescència  (EAIA/SIFE)  i  es  dedica  a  la
valoració,  actuació  i  atenció  dels  infants  en  risc  de
desemparament  o  en  situació  de  desemparament,  així
com el seguiment, i el tractament de les seves famílies.
I en relació als acolliments amb família extensa:

 Estudi,  valoració,i  preparació  de  les  possibles
famílies acollidores.

 Realitzar l'acoblament del menor en la família.

 Garantir  el  seguiment  posterior  dels  infants
acollits

 La formació de famílies acollidores extenses. 

El seu àmbit d’actuació és la comarca.
L'equip  multiprofessional  de  funcionament
interdisciplinar, format per:

- 1 pedagoga
- 2,5 treballadores socials
- 4 psicòlogues (1 en funcions de coordinadora)
- 2 educadors/es socials
- 0,75 Terapeuta familiar
-1 auxiliar administratiu

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Infants  i  adolescents  en  situació  de  risc  de
desemparament i/o desemparament i les seves famílies,
de la comarca de l’Alt Empordà. 



Famílies  de  la  comarca  de  l'Alt  Empordà  que  tinguin
acollits  o  s'estiguin  plantejant  l'acolliment  d'infants
( família extensa ), i infants i adolescents que tenen com
a mesura l'acolliment familiar.

Usuaris beneficiaris 
potencials

2100 persones (menors, famílies, professionals i 
assessoraments a serveis de la xarxa).

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
Generalitat de Catalunya – Departament de Drets 
Socials – Direcció General d'Atenció a la Infància
a través del Contracte programa 

Cost anualitat 2022 520.000,00€

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 5 tècnics superiors, 4,5 tècnics mitjos,  i 1 auxiliar 
administratiu i  1 terapeuta

Altres àrees del CCAE 
participants

Educació, Joventut

Títol competencial Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats
en la Infància i l'Adolescència
Llei 12/2007, d' 11 d'octubre, de Serveis Socials 
Carta de Drets i  Deures dels nens,  nenes i  adolescents
que viuen en centres. Setembre 2010
Protocol Marc d'actuacions contra els  maltractaments a
infants i adolescents de Catalunya. Juliol 2017
Protocol  d'Abusos sexuals  i  Maltractaments a  infants  i
adolescents de les comarques gironines.  Revisió 2014
Decret  142/2010,  d'11  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  la
Cartera de Serveis.
Document de les bases del servei dels  EAIA (maig de
2020)

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS  D’ATENCIÓ  A  LA  INFÀNCIA,
ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Fitxa 1.4

Nom del servei Serveis d’Intervenció Socioeducativa – Preventius diürns

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, ajuntaments i professionals

Objectiu 
Els diferents projectes presentats són branques de suport
als equips de Serveis Socials, primària i especialitzats, i
es relacionen entre sí amb un mateix objectiu:  garantir
que els infants que en alguna etapa de la seva vida es
trobin en una situació de risc ,  siguin atesos de manera
integral,  participant  del  seu  propi  projecte  i  treballant
conjuntament amb la seva família, per evitar situacions
de risc lleu-moderat , prevenint la institucionalització, i
en el cas de que aquesta és produís, que la seva durada
sigui mínima per no desarrelar-lo del seu entorn habitual.
Els  serveis  anomenats  anteriorment  engloben  totes
aquests conceptes fonamentals de la LDOIA i tenen com
a objectiu fonamental: 

 potenciar  i  incrementar  les  capacitats  de  les
famílies

 fiançar el vincle afectiu i la resiliència,la capacitat
d'autonomia dels infants i adolescents

 afavorir les connexions amb l'entorn més proper
 Potenciar  un  desenvolupament  afectiu  i

emocional sa en els infants i adolescents.

Descripció del servei
Els diferents nivells de risc comporten diferents nivells
d'intervenció  que  requereixen  d'instruments  i  recursos
diferents per ser abordats amb èxit:

 Nivell  d'Intervenció  preventiu:  Aquest  nivell
d'intervenció correlaciona amb les situacions de
risc lleu i els objectius  de treball que es planteja
són des d'una doble vessant:

▪ aprofundir en la vinculació família-menor,
potenciant  les  pròpies  de la  família  i  de
l'infant  i  el  reconeixement  de  les
necessitats bàsiques infantils.

▪ Aspectes relacionals de la família amb el
medi social més proper,com a mecanisme
d'inclusió social adaptatiu.

 Nivell  d'Intervenció  de  capacitació  i  suport:
Aquest nivell d'intervenció correlaciona amb una



situació  de  risc  moderat.  Es  parteix  d'un
diagnòstic professional on es valora una afectació
del vincle, de les funcions de parentalitat i/o de
les  relacions  amb  l'entorn.  Es  tracta  d'una
intervenció  habilitadora que parteix  d'un pla  de
treball pre-establert, avaluable i temporalitzat.

 Nivell  d'Intervenció  de  tractament:  Aquest
nivell d'intervenció correlaciona amb una situació
de  risc  greu.  Es  parteix  d'un  diagnòstic
professional on es valora una afectació important
del vincle, de les funcions bàsiques de parentalitat
i  de  l'adaptació  social.  Es  tracta  des  d'una
intervenció  combinada  entre  una  vessant
terapèutica i una social i/o sòcio-educativa.

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Infants d’edats compreses entre els 0 i els 18 anys en 
situació de risc social i les seves famílies

Usuaris beneficiaris 
potencials

Infants, adolescents i les seves famílies de la comarca de 
l’Alt Empordà

Finançament
o Corrent – Transferències corrents /   

Subvencions
Departament de Drets Socials

o Ens locals

Cost anualitat 2022 100.000,00€

Model de producció o Concessió (LCSP):  gestió externa

Mitjans personals de l'àrea  Tècnics adscrits als Centres Oberts (Coordinadora
a temps parcial, Educadores Socials i 
Integradores Socials a temps parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Joventut

Títol competencial Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats
en la Infància i l'Adolescència



Llei 12/2007, d' 11 d'octubre, de Serveis Socials 
Protocol Marc d'actuacions contra els maltractaments a 
infants i adolescents de Catalunya. Juliol 2017
Protocol d'Abusos sexuals i Maltractaments a infants i 
adolescents de les comarques gironines.  Revisió 2014
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.

Observacions
Serveis prestats en àmbit comarcal, concretament als 
municipis de Roses, Castelló d’Empúries



Àrea  ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS  D’ATENCIÓ  A  LA  INFÀNCIA,
ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Fitxa 1.5

Nom del servei
Serveis d’Intervenció Socioeducativa davant de 
situacions de risc:

 Espai Menuts
 Creixem Junts
 Espai de Formació per a Famílies
 Servei de Suport Familiar Especialitzat
 Servei Intervenció Familiar Itinerant
 Servei Atenció a Adolescents que han patit o 

pateixen situacions de violència física, 
psicològica i/o sexual en l’àmbit familiar, escolar 
i de relació de parella (10-18 anys)

 Servei d’Atenció Psicològica a infants (6-12 
anys)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, ajuntaments i professionals

Objectiu 
Els diferents projectes presentats són branques de suport
als equips de Serveis Socials, primària i especialitzats, i
es relacionen entre sí amb un mateix objectiu:  garantir
que els infants que en alguna etapa de la seva vida es
trobin en una situació de risc ,  siguin atesos de manera
integral,  participant  del  seu  propi  projecte  i  treballant
conjuntament amb la seva família, per evitar situacions
de risc lleu-moderat , prevenint la institucionalització, i
en el cas de que aquesta és produís, que la seva durada
sigui mínima per no desarrelar-lo del seu entorn habitual.
Els  serveis  anomenats  anteriorment  engloben  totes
aquests conceptes fonamentals de la LDOIA i tenen com
a objectiu fonamental: 

 potenciar  i  incrementar  les  capacitats  de  les
famílies

 fiançar el vincle afectiu i la resiliència,la capacitat
d'autonomia dels infants i adolescents

 afavorir les connexions amb l'entorn més proper
 Potenciar  un  desenvolupament  afectiu  i

emocional sa en els infants i adolescents.

Descripció del servei
Els diferents nivells de risc comporten diferents nivells
d'intervenció  que  requereixen  d'instruments  i  recursos
diferents per ser abordats amb èxit:

 Nivell  d'Intervenció  preventiu:  Aquest  nivell
d'intervenció correlaciona amb les situacions de



risc lleu i els objectius  de treball que es planteja
són des d'una doble vessant:

▪ aprofundir en la vinculació família-menor,
potenciant  les  pròpies  de la  família  i  de
l'infant  i  el  reconeixement  de  les
necessitats bàsiques infantils.

▪ Aspectes relacionals de la família amb el
medi social més proper,com a mecanisme
d'inclusió social adaptatiu.

 Nivell  d'Intervenció  de  capacitació  i  suport:
Aquest nivell d'intervenció correlaciona amb una
situació  de  risc  moderat.  Es  parteix  d'un
diagnòstic professional on es valora una afectació
del vincle, de les funcions de parentalitat i/o de
les  relacions  amb  l'entorn.  Es  tracta  d'una
intervenció  habilitadora que parteix  d'un pla  de
treball pre-establert, avaluable i temporalitzat.

 Nivell  d'Intervenció  de  tractament:  Aquest
nivell d'intervenció correlaciona amb una situació
de  risc  greu.  Es  parteix  d'un  diagnòstic
professional on es valora una afectació important
del vincle, de les funcions bàsiques de parentalitat
i  de  l'adaptació  social.  Es  tracta  des  d'una
intervenció  combinada  entre  una  vessant
terapèutica i una social i/o sòcio-educativa.

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Infants d’edats compreses entre els 0 i els 18 anys en 
situació de risc social i les seves famílies

Usuaris beneficiaris 
potencials

Infants, adolescents i les seves famílies de la comarca de 
l’Alt Empordà

Finançament
o Corrent – Transferències corrents /   

Subvencions
Departament de Drets Socials
Ens locals

Cost anualitat 2022

Model de producció Gestió interna i gestió externa

Mitjans personals de l'àrea 3educadors/es socials 



1 psicòleg/a 
1 psicòleg/a 15 hores/ setmana
3 integradors/es socials 

Altres àrees del CCAE 
participants

Joventut, Educació

Títol competencial Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats
en la Infància i l'Adolescència
Llei 12/2007, d' 11 d'octubre, de Serveis Socials 
Protocol Marc d'actuacions contra els maltractaments a 
infants i adolescents de Catalunya. Juliol 2017
Protocol d'Abusos sexuals i Maltractaments a infants i 
adolescents de les comarques gironines.  Revisió 2014
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS  D’ATENCIÓ  A  LA  INFÀNCIA,
ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Fitxa 1.6

Nom del servei
 
Taula d’Infància i Adolescència de l’Alt Empordà
 (TIAF Alt Empordà)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Professionals, serveis, ajuntaments

Objectiu 
Coordinar tots els serveis del territori que intervenen en
el treball amb infants, adolescents i les seves famílies del
territori,  per  tal  de  potenciar  el  treball  en  xarxa,
especialment  en els  àmbits  d'educació,  salut,  seguretat,
treball, joventut i dones.
Coordinar  des  de  les  diferents  administracions  i
institucions  la promoció social d'infants i adolescents.
Detectar  i  intervenir  coordinadament  davant  situacions
de risc o de desemparament.
Desplegar  el  Pla  d'Atenció  Integral  a  la  Infància  al
territori.
Promoure  la  participació  dels  infants,  adolescents  i
famílies en la presa de decisions.

Descripció del servei
La  TIAF  coordina,  impulsa  i  promou  les  polítiques
d'infància a la comarca. Les taules i comissions de treball
transversal faciliten un espai de treball entre els diferents
serveis  que  intervenen  en  l’àmbit  de  la  infància  i
l’adolescència de la comarca . Implicació i escolta dels
infants i adolescents en tots els aspectes que els afecten.

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Serveis socials, sanitaris, judicials, policials,educació, 
joventut, entitats de tercer sector, etc. que treballen en 
l'àmbit d'atenció a la infància, adolescència i les seves 
famílies.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Famílies i infants i adolescents de la comarca  i els 
professionals del territori que intervenen en aquest àmbit.

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
Departament Drets Socials
Finançament propi



Cost anualitat 2022

Model de producció Gestió Directa 

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior ( dedicació parcial)
2 tècnics/ques mid ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Joventut, Ensenyament

Títol competencial Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats
en la Infància i l'Adolescència
Llei 12/2007, d' 11 d'octubre, de Serveis Socials
Decret  250/2013,  de  12  de  novembre,  de  la  Taula
Nacional i les taules territorials i locals d’infància
Carta de Drets i  Deures dels nens,  nenes i  adolescents
que viuen en centres. Setembre 2010
Protocol Marc d'actuacions contra els  maltractaments a
infants i adolescents de Catalunya. Juliol 2017
Protocol  d'Abusos sexuals  i  Maltractaments a  infants  i
adolescents de les comarques gironines.  Revisió 2014
Decret  142/2010,  d'11  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  la
Cartera de Serveis.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Serveis Bàsics d'Atenció Social
Fixa 1.7

Nom del servei  Servei d’Atenció Social Primària

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, ajuntaments, serveis i professionals

Objectiu
Garantir  l'accés  al  sistema  de  serveis  socials  als
ciutadans/nes  amb  necessitat  d'informació,  orientació,
suport i acompanyament per fer front a llurs necessitats
socials bàsiques no cobertes o superar les situacions de
risc  o  exclusió  social  que  puguin  patir,  a  causa  de
problemàtiques  derivades  de  condicions  de  vida
deficitàries relacionades amb la renda, treball, habitatge,
educació, relació amb la unitat de convivència, entorn o
de manca de salut, autonomia personal o social.

Descripció del servei
Es tracta d'un servei que ofereix atenció individual, 
familiar, personalitzada per part d'un equip professional 
que acull, analitza, diagnostica i valora la situació de risc 
de la persona, així com els factors que hi intervenen, per 
tal de mobilitzar els recursos necessaris i disponibles, 
tant de l'administració, de l'entorn familiar i comunitari, 
com els propis personals, a fi que millori la situació 
inicial presentada o bé aturar un agreujament de la 
mateixa.
També intervé en grups socials i processos comunitaris 
del seu territori d'acció amb la finalitat de col·laborar en 
un millor coneixement de les necessitats socials que 
afecten a la població o a col·lectius específics i les seves 
dificultats d'accés a béns socials bàsics, serveis específics
o programes de tractament necessaris per a la millora de 
la seva situació a fi de promoure recursos i mesures en 
l'entorn per prevenir i corregir processos generadors de 
situacions d'exclusió social.
Els equips professionals dels Serveis d'Atenció Social 
Primària estan configurats per treballadors/es socials i 
educadors/es socials, d'acord al rati establert per la Llei 
12/2007, de Serveis Socials ( 3TS, 2ES per cada 15.000 
habitants -  l’any 2017 es va incorporar 1 adm per cada 
15.000 habitants) 

I
Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent



Destinataris Tota la població especialment totes aquelles persones que
tinguin indicadors de risc o situació d'exclusió:
-Àmbit renda: persones o unitats per sota de la renda. 
Treball contra la pobresa en diferents aspectes (pobresa 
energètica, etc.)
-Àmbit laboral: aturats sense prestació i persones amb 
subsidi
-Àmbit habitatge: persones amb manca d'habitatge, 
infrahabitatge, insalubritat no apte per la convivència.  
-Àmbit educatiu/formatiu: menors absentistes en l'etapa 
obligatòria, menors de 16-18 amb dificultats d'integració 
social i educatiu, adults amb mancança greu de formació 
que limita la seva autonomia personal i integració 
sociolaboral.
-Àmbit sociofamiliar: persones en conflicte relacional 
que pateixen repercussió socioeconòmica, psicològica o 
física que impedeixen el seu desenvolupament personal o
posen en perill la seva integritat física o psicològica.
-Àmbit relacional comunitari: persones amb dificultats 
d'integració i relació amb la comunitat que pateixen 
aïllament físic i/o social.
-Àmbit sociosanitari: persones amb problemes de salut 
crònica, discapacitat, addicció, dependents.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població total potencial: 95.000 habitants
12.000 persones ateses

Finançament
Corrent – Transferències corrents / Generalitat de 
Catalunya
Departament de Drets Socials, Contracte programa:  66%
            Ajuntaments:  34%

Cost anualitat 2020 1.800.000,00€

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea
o 40 tècnics A2
o 8 administratius
o 6 auxiliars administratius

Altres àrees del CCAE 
participants Habitatge, Joventut, Ensenyament, Promoció Econòmica

Títol competencial  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova

la Cartera de Serveis.



 Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència (LAPAD).

 Acord de govern GOV/28/2014, de 25 de febrer, 
pel qual es crea el Pla Interdepartamental 
d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

 Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic (article 30)

 Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge 
i la pobresa energètica.

Observacions



ÀREA ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL 
Fitxa 1.8

Nom del servei
Servei d'Atenció Domiciliària Social i Dependència 
(SAD)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu 
Promoure  una  millora  en  la  qualitat  de  vida  dels
usuaris/àries del servei, potenciant i afavorint el seu estat
i autonomia personal, així com també les condicions del
seu  entorn  més  proper:  habitatge,   familiar,  i/o
sociocomunitari.

Descripció del servei El Servei d’Ajuda a Domicili  consisteix en un conjunt
d’activitats, realitzades bàsicament a la llar de la persona
i/o família, i dirigides a proporcionar atencions personals
adequades  (higiene,  mobilitzacions  i  transferències,
control  i/o  supervisió  de  la  medicació  i/o  alimentació,
assessorament envers hàbits o tècniques especialitzades
al  cuidador,  etc.)  així  com també,  a  l'atenció  a  la  llar
(neteja  de l'habitatge,  rentat  de la  roba,  compra,...).  Al
mateix  temps  té  un  component  preventiu  molt  alt  de
claudicació familiar o empitjorament de la situació social
de l’individu o família.
Aquest servei és pot oferir en dues modalitats depenent
de  si  la  persona  usuària  té  el  grau  reconegut  per  la
LAPAD:

 SAD SOCIAL
 SAD DEPENDÈNCIA

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Servei adreçat a persones i/o unitats de convivència en 
situació de risc social, manca d’autonomia personal i/o 
situació de dependència, que es troben, per motius físics, 
psíquics o socials, amb dificultats per a realitzar les 
tasques habituals de la vida diària o garantir un 
desenvolupament personal i familiar adequat. 
 



Usuaris beneficiaris 
potencials

650 persones beneficiàries

Finançament o Generalitat de Catalunya – Departament de Drets 
Socials, a través del Contracte programa:

o Ens locals
o Preu public

Cost anualitat 2022 825.000,00€ any

Model de producció X Gestió Directa
Empresa pública SUMAR

Mitjans personals de l'Àrea o 1 tècnic/a mig
o 1 administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova

la Cartera de Serveis.
 Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 

l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència (LAPAD).

 Acord de govern GOV/28/2014, de 25 de febrer, 
pel qual es crea el Pla Interdepartamental 
d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

Observacions



Àrea 
ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL 
Fitxa 1.9

Nom del servei Servei de Teleassistència Domiciliària  (TAD)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Donar suport a les persones grans i/o amb dificultats 
d'autonomia perquè puguin romandre al seu domicili el 
major temps possible.
Afavorir l'autonomia de la persona gran que viu sola o 
amb discapacitats, augmentant la seva qualitat de vida. 

Descripció del servei Servei d'atenció a les persones mitjançant suport 
tecnològic que permet la comunicació amb un centre 
d'atenció les 24h/dia, els 365 dies de l'any, per poder ser 
atès immediatament en cas d'emergència i  necessitat. 
Aquest servei també consta d'una serie de serveis 
complementaris (unitat mòbil, localitzadors, detectors de 
fum,etc.) que realitzen un servei preventiu en situació de 
risc social.
Al mateix temps es realitza a tots els serveis un 
acompanyament amb trucades telefòniques de seguiment 
que informen a serveis socials de qualsevol situació de 
vulnerabilitat que es detecti en el domicili.

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Persones de més de 65 anys i/o amb dependència, 
principalment si viuen soles i amb aïllament social.

Usuaris beneficiaris 
potencials

1500 beneficiaris

Finançament
o Dipsalut ( Diputació de Girona)
o  Ens locals   
o Preu públic     



Cost anualitat 2022 220.000,00€

Model de producció o Gestió externa 

Mitjans personals àrea 1 tècnic/va A2 (dedicació parcial)
1 administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova

la Cartera de Serveis.
 Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 

l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència (LAPAD).

 Acord de govern GOV/28/2014, de 25 de febrer, 
pel qual es crea el Pla Interdepartamental 
d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Serveis Bàsics d’Atenció Social
Fitxa 1.10

Nom del servei Programa de sensellarisme

Eixos estratègics que 
desenvolupa

 Ciutadania, ajuntaments, professionals, serveis

Objectius 
1. Oferir  a  les  persones  sense  llar  una  solució

habitacional i cobrir-ne les necessitats bàsiques.
2. Propiciar  a  les  persones  sense  llar  un  suport

socioeducatiu  que  els  permeti  iniciar  un  projecte  de
vida autònoma i arrelada a la comunitat, i potenciar-ne
l’apoderament i l’autosuficiència. 

3. Oferir a les persones i famílies que es troben en risc de
perdre  l’habitatge  l’orientació  i  l’acompanyament
necessaris  per  evitar  el  llançament  o  un  habitatge
alternatiu en cas de no poder-lo evitar. 

4. Aprofundir  en  el  coneixement  del  fenomen  del
sensellarisme mitjançant  recomptes  nocturns,  censos,
enquestes, estudis poblacionals o qualsevol altre mitjà
que es consideri adient. 

5. Proporcionar  una  atenció  comunitària  als  i  les  joves
que viuen una situació de vulnerabilitat al carrer o es
troben sense llar.

6. Disminuir  la  conflictivitat  social  i  l’estigmatització
envers  el  col·lectiu  de  joves  migrats  sols  i,  per
extensió,  dels  i  les  joves  extutelades  pel  sistema
públic.

7. En  cas  de  situacions  extraordinàries  d’emergència
social  o  sanitària,  disposar  de  prou  equipaments  i
serveis específics per atendre les persones sense llar,
així com les persones que no tinguin un lloc adequat
per  complir  les  mesures  socials  i  sanitàries  que
s’estableixin  durant  els  períodes  d’emergència  (com
ara confinaments preventius)

Descripció del servei
 Desplegament del Pla comarcal per a l’abordatge 

del sensellarisme.
 Desplegament del Projecte 360:Acompanyament  i

manutenció d’un grup de 15 joves sense    referents
i sense llar d’edats compreses entre 18 i 25 anys. 
També s’ofereix una orientació, formació i 
assessorament a la regulació de la seva situació 
administrativa per tal de completar l’itinerari 
d’inserció sociolaboral.



 Servei Primer la llar: habilitació de 8 places 
residencials de la modalitat «primer a la llar», 
adreçat a l’atenció de persones amb alta 
complexitat on els objectius de treball són de baixa 
exigència i a llarg termini.  

 Servei habitatges compartits: habilitació de  15 
places residencials que s’adreçaran a l’atenció de 
persones i/o famílies amb acompanyament i atenció
socioeducatiu.

 Servei d’acolliment d’urgència: Pagaments de 
despeses d’habitatge (hotel, pensións, etc.) i de 
primera necessitat per persones sense llar en 
situació d’emergència

Desenvolupament
o La implementació  suposarà,  en  tots  els  casos,  la

contractació  d’un  professional  social  (TS  o  ES
preferentment),  que  haurà  de  fer  de  referent
d’aquest  àmbit  amb  el  Departament  de  Drets
Socials.  A més,  s’hauran  de  finançar  els  mòduls
predefinits per a l’atenció a les persones sense llar
de  l’ABSS  Les  tasques  fonamentals  d’aquests
professionals referents són:
Elaborar i revisar el pla local per a l’abordatge del
sensellarisme (al llarg del 2022) i fer-ne l’avaluació
anual.
Establir  els  circuits  d’atenció  preventiva  a  les
persones i famílies que es trobin en risc de perdre
l’habitatge,  tant  els  circuits  interns  com  els  que
impliquin altres administracions  o entitats socials.

Destinataris 
Població en situació de vulnerabilitat habitacional.

Projecte 360º:
Joves de 18 a 25 anys d’origen migrant sense llar
Servei primer la llar:
Persones amb situació de sensellar de forma crònica i anys 
d’evolució i alta complexitat
Servei habitatges compartit:
- Homes sols en situació de marginació, majors d’edat,  sense
família  o  amb  les  relacions  familiars  deteriorades,  amb
diagnòstic social dels serveis socials bàsics,  que es troben en
greu risc social i sense habitatge.
- Dones soles en situació de marginació, majors d'edat,  sense
família  o  amb  les  relacions  familiars  deteriorades,  amb
diagnòstic social dels serveis socials bàsics,  que es troben en
greu risc social i sense habitatge.
-  Famílies  monoparentals  en  situació  de  marginació,  sense
família  o  amb  les  relacions  familiars  deteriorades,  amb
diagnòstic social dels serveis socials bàsics,  que es troben en
greu risc social i sense habitatge.
Servei d’acolliment d’urgència:
Persones que es troben en una situació crítica urgent i que no



poden/volen seguir un pla de treball en un dels altres recursos o
estan de pas en el territori.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania
Ajuntaments

Finançament Departament de Drets Socials
    
Cost anualitat 2022

Model de producció
 Gestió pròpia
 Gestió externa

Mitjans personals de 
l'àrea       

 1 coordinador/a
 2 Tècnics/ques A2
 1 Suport administratiu/va

Altres àrees del CCAE 
participants

 Habitatge
 Serveis Bàsics d’Atenció Social 
 Joventut
 EAIA

Títol competencial o Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL
1.11

Nom del servei Servei de prestacions econòmiques d'urgència

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu
Donar resposta a les necessitats de subsistència bàsica 
detectades entre els col·lectius vulnerables ajustada a les 
seves necessitats individuals i familiars.

Evitar situacions de risc d’exclusió social.

Descripció del servei
Es tracta de prestacions econòmiques no periòdiques i de 
caràcter puntual, destinades a cobrir les necessitats 
bàsiques de primer i segon grau sobrevingudes de forma 
inajornable i que requereixen una resposta immediata.

Tipologies dels ajuts:
A: Ajuts per l’habitatge habitual i/o de les despeses 
derivades d'aquest o altres despeses d'allotjament

B.  Ajuts per alimentació i cura personal
Aquestes prestacions econòmiques poden fer-se efectives
en tres modalitats: modalitat targeta moneder, modalitat
transferència bancària i modalitat bestreta
C. Ajuts per facilitar la formació de persones adultes o 
d'infants/adolescents amb risc d'exclusió social

D. Ajuts per transport i desplaçaments

E. Ajuts per necessitats sociosanitàries amb prescripció 
pública i que no es cobreixen pels altres sistemes públics

F. Ajudes per activitats socioeducatives i de lleure per 
menors amb risc social

G. Ajuts per taxes per la tramitació de documentació 
bàsica

H. Ajuts pel pagament de subministraments a famílies i 
persones en situació de pobresa energètica



Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Individus  i  famílies  en  situació  de  vulnerabilitat  de  la
comarca ( excepte Figueres)

Usuaris beneficiaris 
potencials

1500 beneficiaris

Finançament
Corrent – Transferències corrents / 
Subvencions

 Generalitat de Catalunya – Departament de Drets 
Socials 

 Ens locals

Cost anualitat 2022   250.000,00€

 
Model de producció o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea
 1 tècnic/a A2 (jornada parcial)
 1 administratiu/va + 1/2 administratiu/va

Altres àrees del CCAE 
participants

Intervenció

Títol competencial  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova

la Cartera de Serveis.
 Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions 

socials de caràcter econòmic.
 Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 

consum de Catalunya.
 Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual 

es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya.

 Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge 
i la pobresa energètica.

Observacions

Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES



Programa d'Actuació 
Comarcal

Serveis Bàsics d’Atenció Social
Fitxa 1.12

Nom del servei
Servei laboral de persones beneficiàries de la renda 
garantida de ciutadania

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu
Oferir informació, assessorament, itinerari individualitzat
de capacitació per la recerca de feina i millora de 
l’ocupabilitat.

Descripció del servei
Servei dirigit a persones en edat laboral, perceptores de 
RGC, a les quals s’ofereix accions de capacitació per 
trobar feina o bé millorar ocupabilitat: informació sobre 
el mercat laboral, eines per la recerca de feina, canals de 
recerca, ús eines TIC per la recerca, competències 
transversals, intermediació laboral, pràctiques no laborals
per assolir autonomia en la recerca de feina i 
acompanyament en tot el procés.

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Homes i dones majors d’edat de la comarca de l’Alt 
Empordà (excepte Figueres), perceptors de RGC i amb 
possibilitats de treballar.

Usuaris beneficiaris 
potencials

60 persones/any

Finançament
o Departament de Treball 
o Ens Locals 

Cost anualitat 2022 62.000,00€

Model de producció o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a mig orientador/a laboral a jornada sencera
1 tècnic/a  mig prospector/a laboral a mitja jornada

Altres àrees del CCAE 
participants

 Promoció Econòmica, Joventut



Títol competencial  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova

la Cartera de Serveis.
 Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 

garantida de ciutadania.

Observacions



Àrea
ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.13

Nom del servei
BANC DE PRODUCTES DE SUPORT I SERVEI DE 
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu
Promocionar l’autonomia de les persones afectades de 
dependència en el propi domicili, per incrementar la seva 
qualitat de vida, afavorir l’accés i participació de la persona en
el seu entorn.
Millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores de 
l’entorn familiar i/o professional dotant-les d’eines que les 
ajudin en la tasca de cuidar.

Descripció del servei
El servei consisteix en:
- assessorament i orientació, a càrrec d'un terapeuta 
ocupacional, sobre productes de suport i possibles adaptacions
al domicili de la persona depenent.
- assessorament, formació i/o entrenament a la cuidadora 
/família/ professionals en relació a la utilització dels productes
de suport, o en la mobilitat i transferències.
- suport material mitjançant el préstec de determinats aparells 
ortopèdics (llits articulats, cadires per a dutxa i bany, grues, 
etc. ).  Aquest servei, que també inclou la instal·lació, la 
recollida i l'assessorament sobre el funcionament dels aparells 
més complexos o de més volum.

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris
Persones en situació de dependència derivada de l’edat, de 
malaltia i/o discapacitat o per una pèrdua d’autonomia física, 
mental, intel·lectual o sensorial i els seus cuidadors/es 
principals.
Professionals del servei d’atenció a domicili.

Usuaris beneficiaris potencials 500 persones

Finançament
Generalitat de Catalunya – Departament de  Drets 
Socials Treball, , a través del Contracte programa
Ens locals
Preu Públic

Cost anualitat 2022 36.000,00€



Model de producció Gestió interna i externa

Mitjans personals de l'àrea Tècnic/a superior i  administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Social.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.
Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació
de dependència (LAPAD).
Acord de govern GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual
es crea el Pla Interdepartamental d'atenció i interacció 
social i sanitària (PIAISS)

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.14

Nom del servei Consell Consultiu de la Gent Gran

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Promoure  l'envelliment  actiu  i  saludable,  així  com  la
participació social de la població de més edat de la comarca.

Promoure els drets de les persones grans.

Lluitar contra l’edatisme.

Objectius Nivell  ciutadà: 1)  Proposar  el  disseny  i  la  realització
d’activitats  diverses  dirigides  a  promocionar  l'envelliment
actiu / saludable i la participació de la gent gran a la comarca.
Campanyes  per prevenir la soledat no volguda, i promocionar
els drets de les persones grans.

2)  Promoure la participació de la gent gran de la comarca en
les polítiques públiques que afecten aquest col·lectiu.

Nivell  associatiu: 1)  Donar  suport,  assessorament  i
acompanyament  als  casals  i  entitats  de  gent  gran  de  la
comarca.  2)  Potenciar  la relació de casals i  entitats  de gent
gran de la comarca.  3) Facilitar la participació de persones a
títol individual Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà.

Nivell  capacitació  professional  i  tècnica: Assessorar  i
acompanyar tècnicament els  ajuntaments agents locals en la
planificació i definició de polítiques d'envelliment actiu

Descripció del servei
 Dinamització del Consell de la Gent Gran
 Organització d'activitats adreçades a la dinamització i 

suport als Casals de Gent Gran
 Organització d'activitats d'àmbit comarcal adreçades a

la gent gran, per prevenir la soledat no volguda, 
promoure els drets de les persones grans, campanyes 
contra  l’edatisme.

 Tasques de suport a la definició de polítiques 
d'envelliment actiu a nivell local

Desenvolupament Manteniment

Destinataris Persones grans, casals i associacions de Gent Gran de 
l'Alt Empordà.



Ajuntaments de l'Alt Empordà

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadans/es +60 de la comarca

Finançament Finançament propi

    
Cost anualitat 2022

 
2.000'00€

Model de producció Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea  1 tècnic mig (dedicació parcial),1 suport administratiu 
(dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2017-2021

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

DECRET 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de 
participació i de coordinació del Sistema Català de 
Serveis Socials.

DECRET 31/2014, d'11 de març, del Consell de la 
GentGran de Catalunya

Estatuts del Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.15

Nom del servei Atenció grupal a familiars i/o cuidadors de persones en 
dependència

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Incidir en la qualitat de vida i el benestar emocional de 
les persones.

Incidir en l’impacte de la cronicitat i la dependència en 
les persones, des d’un enfocament integral i de 
proximitat per millorar  la qualitat de vida i el benestar 
emocional de les persones afectades i els seus familiars 
i/o cuidadores.

Promocionar accions preventives i de promoció de la 
salut d'àmbit grupal i comunitari.

Afavorir les xarxes socials i de suport informal entre les 
persones, potenciant la participació activa de les persones
amb l'objectiu d'evitar l'aïllament, compartir experiències
tot afavorint estratègies per adaptar-se al procés de 
malaltia.

Descripció del servei Atenció grupal a  familiars, cuidadors/es de persones i les
mateixes persones afectades de malalties cròniques, 
degeneratives, dificultats emocionals, etc.
S'ofereix un espai de trobada amb altres persones que 
viuen una situació similar amb l'objectiu d'evitar 
l'aïllament, compartir experiències, afavorir 
l'aprenentatge de nous rols i estratègies d'afrontament 
saludables, per adaptar-se al procés de malaltia.
Facilitar l'expressió i gestió emocional.

Un cop acabat el grup es dona continuïtat a aquesta xarxa
informal potenciant grups d'ajuda mútua i a traves de les 
noves tecnologies.
Desplegar per la comarca grups de suport per a persones  
afectades per un problema de salut crònic o degeneratiu.



Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris
Familiars i persones  afectades de situacions 
dependència, malalties cròniques i/o degeneratives de la 
comarca.
Cuidadores formals i informals.

Usuaris beneficiaris 
potencials

8 grups per any (120 familiars)

Finançament DIPSALUT Organisme de Salut Pública de la Diputació 
de Girona
Departament de Drets Socials 
Ens locals

Cost anualitat 2022 20.000,00€

Model de producció Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 Tècnic/a superior ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.
Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació
de dependència (LAPAD).
Acord de govern GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual
es crea el Pla Interdepartamental d'atenció i interacció 
social i sanitària (PIAISS)

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.16

Nom del servei Envelliment saludable

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania i professionals

Objectius Oferir serveis preventius, comunitaris i de  proximitat per
fomentar un envelliment saludable.

Oferir serveis de proximitat i integrats, per tal que les 
persones pugin viure i envellir dignament.

Fomentar un comarca cuidadora, respectuosa i inclusiva 
on viure i envellir dignament.

Propiciar treball comunitari, a partir de les necessitats de 
les persones, fomentant espais de suport mutu i xarxes de
suport..

 

Descripció del servei Promoure el pla d’atenció integral social i sanitari a la 
comarca, amb tres eixos prioritaris:

1- L’atenció integrada social i sanitària en l’entorn 
domiciliari (Comissió d’atenció domiciliària  
dins el PAISS).

2- L’atenció integrada en salut mental
3- Prevenció i atenció als Maltractaments a les 

persones grans.

Prevenir la soledat no desitjada (programa Àncora).

Promoure la participació comunitària, les xarxes de 
suport.

Promoure el treball col·laboratiu entre professionals i 
amb entitats.

Promoure un model de cures social i comunitari: qualitat 



de vida de la cuidadores, dignificació del rol de cura, 
professionalització i valorització de les cures. Creació 
d’un espai de suport per a cuidadores internes.

Formació i sensibilització a la ciutadania, voluntaris i 
professionals.

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Població en general i en concret a majors de 65 anys
Professionals i entitats

Usuaris beneficiaris 
potencials

300 persones /any

Finançament Finançament propi

Cost anualitat 2022

Model de producció Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 2 tècnics/ques superiors ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.
El Pla estratègic de serveis socials 2020-2024 contempla 
el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies 
(SOAF) com a servei de proximitat, dins de la xarxa i 
serveis d’Atenció Primària.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.17

Nom del servei Servei d'atenció psicològica a persones adultes

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, professionals, serveis

Objectiu
Acompanyar i donar suport terapèutic a les famílies amb 
alguna dificultat o problemàtica relacional / emocional, 
que en algun moment del seu cicle vital es troben en 
situacions de desgast relacional, conflictes intrafamiliars,
separacions, pèrdues difícils, etc.
Oferir suport psicològic en relació a situacions de crisi 
personal i familiar, centrat en la concepció sistèmica de 
la família, potenciant els recursos resilients, les 
potencialitats individuals dels seus membres i les 
capacitats parentals.

Descripció del servei
Servei de suport psicològic que atén situacions de crisi 
personal 

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris
Persones adultes  i famílies de la comarca de l’Alt 
Empordà ( excepte Figueres).

Usuaris beneficiaris 
potencials

100 persones

Finançament Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials
Ens locals

Cost anualitat 2022 50.000,00€

Model de producció Gestió interna 



Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a  A1, 1  administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.18

Nom del servei Servei de Transport Adaptat 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, ajuntaments i entitats d'iniciativa social

Objectius 
El transport adaptat es defineix com el transport 
accessible i/o assistir que facilita l’accés als serveis 
socials diürns d’atenció especialitzada de la Cartera de 
serveis socials a les persones amb discapacitat i/o a les 
persones amb dependència que tenen dificultats de 
mobilitat o necessitat d’acompanyament, així com a les 
persones amb diagnòstic de demència

Descripció del servei
El Servei de transport adaptat és un servei que té com a 
finalitat subvencionar part del cost  del transport a les 
entitats prestadores i a les pròpies persones,  
discapacitades, amb dependència i amb  mobilitat i 
autonomia reduïdes, per tal que puguin accedir als 
serveis socials d’atenció especialitzada, o a aquells altres 
que permetin garantir o afavorir la seva integració en 
l’entorn.

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
.Les  persones  discapacitades,  amb  mobilitat  i

autonomia reduïdes, empadronades en municipis
de la comarca de l’Alt Empordà.

.Les entitats sense afany de lucre que desenvolupin
serveis de transport per a persones de la comarca
de  l’Alt  Empordà  i  prestin  serveis  socials
d’atenció especialitzada.

.Els  ajuntaments  de  la  comarca,  que  prestin  de
manera directa o bé subvencionada, el servei de
transport  cap  a  centres  prestadors  de  serveis
especialitzats.

Usuaris beneficiaris potencials 150 persones

Finançament
Corrent – Transferències corrents / 
Subvencions 
Generalitat de Catalunya – Departament 
de Drets Socials 



o Ens locals
o Copagament de les persones usuàries del 

servei

Cost anualitat  subvenció 2022        146.352,46 €

Model de producció
Subvenció a entitats, ens locals i a persones 
individuals

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a mig, 1 administratiu/va ( dedicació 
parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Àrea d'Ensenyament

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació
de dependència (LAPAD)

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.19

Nom del servei Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies 
(SOAF)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania i professionals

Objectiu
Afavorir entorns i relacions familiars saludables per tal 
de minimitzar els possibles factors de risc.
Potenciar i acompanyar en la gestió emocional dels 
processos vitals de la família, i les capacitats parentals. 
Donar atenció a les persones al llarg de tot el cicle vital, 
en qualsevol edat, tenint en compte la perspectiva de 
gènere i tota la seva diversitat.
Treball col·laboratiu amb els serveis o recursos de la 
xarxa/ comunitat.

Descripció del servei
És un servei preventiu i de proximitat, d’acompanyament
a les famílies en les seves dificultats emocionals i 
relacionals.
- orientació i acompanyament en l’educació i la 

criança dels  fills i filles.
- suport en les situacions de dificultat relacional, i /o 

altres situacions de complexitat relacionades amb la 
salut o amb alguna altra necessitat específica en

que es pugui trobar al llarg del seu cicle vital.
- Promoure la participació activa en la comunitat, 

promoure activitats grupals per prevenir la soledat 
no desitjada i l’aïllament.

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Famílies de la comarca (excepte Figueres)

Usuaris beneficiaris 
potencials

120 persones/any

Finançament Departament de Drets Socials
Ens locals

Cost anualitat 2022 50.000,00€



Model de producció Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a A1 a jornada sencera

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.
El Pla estratègic de serveis socials 2020-2024 contempla 
el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies 
(SOAF) com a servei de proximitat, dins de la xarxa i 
serveis d’Atenció Primària.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.20

Nom del servei Tallers de memòria i gimnàstica per a persones grans

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu
Fomentar la promoció de la salut i un envelliment 
saludable i satisfactori a partir de l'exercici físic i mental.

Descripció del servei
Taller de memòria. En aquest taller s'entrenen, exerciten
i estimulen les capacitats que intervenen en la memòria i 
altres facultats mentals relacionades, coneixent el seu 
funcionament i aprenent a utilitzar estratègies que les 
millorin.

El taller consta de 12 sessions, d’una  hora per setmana.

Taller de  gimnàstica  adaptada  a  la  gent  gran.  Un
espai  on  exercitar  el  cos  d'una  forma  integral  per
mantenir  i  millorar  les   capacitats  físiques.  L’exercici
físic  és  bàsic  per  mantenir  la  salut  incidint   també
positivament en el benestar emocional.   Es treballarà la
mobilitat,  la  flexibilitat,  la  força,  la  coordinació,
l’equilibri i la respiració.

El taller es desenvolupa en 10 sessions, d’una hora per
setmana.

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris
Persones majors de 60 anys residents a la comarca de 
l'Alt Empordà.

Usuaris beneficiaris 
potencials

1000 persones cada any

Finançament Ajuntaments de la comarca participants

Cost anualitat 2022 50.000'00€



Model de producció
o Gestió Directa : Tallers de memòria

o Concessió (LCSP):  Tallers de gimnàstica

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior i 1  administratiu ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació
de dependència (LAPAD).
Acord de govern GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual
es crea el Pla Interdepartamental d'atenció i interacció 
social i sanitària (PIAISS)

Observacions Els tallers es fan en grups de 8 a 20 persones.



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable
Fitxa 1.21

Nom del servei Taula  Comarcal d'Actuació contra els maltractaments a 
les persones grans

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Professionals, serveis i administracions competents

Objectius
Promoure la difusió del protocol de la Guia territorial 
entre els serveis, entitats i professionals implicats, i 
establir circuits d’actuació.

Millorar la prevenció, detecció i abordatge integral i 
multidisciplinari d’aquestes situacions.
Generar un espai de treball en xarxa que permeti millorar
l'atenció professional i establir circuits d'actuació.
Fer seguiment i avaluació del funcionament del Protocol
contra els maltractaments
Impulsar  la  recollida  i  la  sistematització  de  dades,
promoure  una  eina  validada  que  faciliti  la  detecció,
graduació i cribratge de maltractaments i factors de risc.

Potenciar una mirada preventiva i comunitària sobre els
maltractaments,  tant  des  de  la  perspectiva  de  la
intervenció  professional  com a  nivell  de sensibilització
ciutadana.

Suport, assessorament i formació als professionals.

Fomentar una imatge heterogènia i diversa de les 
persones grans, lluitar contra l’edatisme.

Participar grup de treball comarques gironines.
Fomentar xarxes de suport/intercanvi altres territoris,

Descripció del servei Espai de participació

Desenvolupament o Manteniment

Destinataris Representants  dels  ens  locals,  comarcals  i  serveis  de
l'àmbit  Social,  dels  serveis  de  Salut,  dels  Cossos  de



Seguretat, de Medicina Legal, Fiscalia, Jutjats de Família,
fundacions  tutelars,   col·lectiu  de  les  persones  grans,
entitats  del  tercer  sector,  residències  i  centres  de  dia,
col·legis professionals, centres educatius

Finançament Fons propis

Model de producció Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnica A1, 1 TÈCNICA A2, 1 administratiu/va 
( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.
Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació 
de dependència (LAPAD).
Acord de govern GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual 
es crea el Pla Interdepartamental d'atenció i interacció 
social i sanitària (PIAISS)
Protocol d'Actuació contra els maltractaments a les 
persones grans a la Demarcació de Girona (2007)

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.22

Nom del servei Taula de Treball sobre la Prostitució a la comarca 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Treball  en  xarxa,  coordinació  entre  agents,  formació,
recull de casos.
Espai de participació 

Objectius

 Treball en xarxa i traspàs d’informació entre els 
agents que intervenen i donen suport a les dones 
que exerceixen la prostitució.

 Realitzar una prospecció de recursos i serveis que
intervenen en entorns de prostitució a la comarca 
de l’Alt Empordà, per tal d’elaborar un mapa de 
recursos dels mateixos, que sigui conegut tant per
els agents del territori com per les pròpies dones 
que exerceixen la prostitució.

 Traspàs i actualització d’informació rellevant 
sobre la legislació, normatives locals, i d’altres 
sobre la prostitució. 

 Generar espai de debat i de mirades sobre la 
prostitució i la trata en l’espai transfronterer.

 Generar espais de reflexió sobre l’impacte de 
l’activitat en els i les joves i infants i les relacions
psicosocials i afectives positives.

Descripció del servei
Grup de treball   per millorar  la  prevenció,  la  situació,
acompanyament a dones que exerceixen la prostitució  i
detecció de possible situació de trata  a les  dones que
exerceixen la prostitució.

Desenvolupament
o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Professionals i serveis del territori que intervenen amb 
dones que exerceixen la prostitució. 
Ajuntaments i entitats. 



Usuaris beneficiaris 
potencials

Dones que exerceixen la prostitució. 

Finançament

Transferències corrents / Subvencions
Generalitat de Catalunya – Departament 
d’Igualtat i Feminismes:  85%

             
            Finançament propi:     15%

Cost anualitat 2022

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior, 1 tècnic/a mig

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials Bàsics, SIAD

Títol competencial Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el 
tràfic d'éssers humans (Conveni 197 Consell d'Europa)

Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 5 d'abril de 2011, relativa a la prevenció i 
lluita contra el tràfic d'éssers humansi la protecció de les 
víctimes i per la qual se substitueix la Decisió marc 
2002/629/JAI del Consell

Codi penal

Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i 
Llibertats dels Estrangers a Espanya i a la seva interació 
Social i Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de 
gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya 
i la seva Integració Social, després de la Reforma 
mitjançant la Llei Orgànica 2/2009.

Pla integral de lluita contra el tràfic d'éssers humans amb
fins d'explotació secual i Pla contra el tràfics d'éssers 
humans per a l'explotació social (2013)

Protocol marc de protecció de víctimes de tràfic d'éssers 
humans (acord 28 octubre 2011 del Ministeri de Justícia).

Protocol de protecció de víctimes de tràfic d'éssers 



humans a Catalunya de 17 d'octubre de 2013.

Llei 12/2007, d'11 d'octubre de 2017, de Serveis Socials.

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 
i homes.

Pla per a la Igualtat de Gènere del Consell Comarcal 
2016-2019

Observacions

Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES



Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.23

Nom del servei Comissió comarcal de violència masclista

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Professionals, serveis,entitats, ajuntaments
(Espai de participació)

Objectiu 
La Comissió Comarcal de Violència Masclista i de
Gènere  de  l’Alt  Empordà  facilita  un  espai  de
treball entre els diferents serveis que intervenen en
l’àmbit de la violència masclista i de gènere a la
comarca .  Coordina  les  actuacions  dels  diferents
serveis  per  oferir  una  atenció  integral  a  les
víctimes  i  als  seus  fills  i  filles,  evitant-ne  les
victimitzacions  secundàries  i  afavorint  el  seu
procés de recuperació.

Descripció del servei  Garantir una actuació unificada de les institucions
que  intervenen  en  la  comissió  comarcal  de
violència  masclista,  evitant  revictimitzar  a  la
dona. Elaboració de protocols d'actuació.

 Treballar  coordinadament  deficiències/
incidències  en  els  circuits  d'intervenció
immediata  detectades  des  de  situacions  reals
viscudes  en  les  dones  víctimes  de  violència
masclista.

 Promoure  accions  sensibilitzadores  i  educatives
contra la violència i transmetre models de relació
basats  en la  igualtat  i  el  respecte  mutu,  i  en el
diàleg com a via per a la resolució de conflictes. 

 Actualització d’informació relativa a la violència
masclista. Presentació de nous serveis específics
que treballin en el territori. 

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Tots els agents de la comarca i entitats específics  que 
treballen en l'àmbit d'atenció a situacions de violència 
masclista.

Usuaris beneficiaris Participants actuals:



potencials
 Serveis Bàsics d’Atenció Social del CCAE, 

l’Escala , Roses
 SIAD CCAE, Figueres i Roses
 Policia local dels municipis de CaStelló 

d’Empúries, Cadaqués, Llançà i la Jonquera
 MMEE de les comisaries de Roses, Figueres i 

Girona
 Oficina Atenció Víctima Girona
 Àrees bàsiques de salut de: Vilafant, la Jonquera, 

Peralada i Roses
 Xarxa de Salut Mental
 Fundació Salut Empordà: programa ASSIR, 

pediatria
 CAS Alt Empordà
 Associació Amunt i Crits, APIP-ACAM, Medusa 

i Cáritas Girona
 Col.legi de l’Advocació de Figueres 
 Jutjat núm.7 de Figueres i Girona
 SIE Alt Empordà
 EAP Alt Empordà
 Departament de Treball. Oficina de Figueres
 Subdelegació General lluita contra la violència 

masclista de Girona

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
Departament d’Igualtat i Feminismes
Ens locals

Cost anualitat 2022

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a mitja
1 auxiliar administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Joventut

Títol competencial  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 Llei 5/2008, de 2 d'abril, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista.
 Protocol d'actuació en els casos de violència 

masclista en l'àmbit de la parella a la demarcació 
de Girona.

 Llei 17/2015, de 21 juliol, d igualtat efectiva 



entre homes i dones.
 Llei 17/2020, 22 de desembre, de modificació de 

la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.24

Nom del servei
 Programa Temps per Cures

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Tendir cap a la consolidació del dret a la cura de les 
nenes i els nens, augmentant la cobertura i oferint serveis
de proximitat i de qualitat.
Respondre a les necessitats de temps de les persones 
adultes responsables i,especialment, de les dones, 
principals responsables dels infants, i facilitar que puguin
realitzar el conjunt d’activitats necessàries per a la vida 
quotidiana, inclosa la plena participació en el mercat de 
treball.
Generar ocupació de qualitat en aquesta activitat arreu 
del territori.
Garantir de forma prioritària l’accés a la cura infantil a 
les famílies i persones adultes que més ho necessiten, 
tenint en compte la perspectiva de gènere i 
interseccional.

Objectius 
Augmentar el nombre de serveis de cura existents per a
la població de 0 a 14 anys.
Augmentar  el  nombre  de  professionals  contractats  i
contractades.
Posada  en  marxa  de  borses  de  cura  professional  a
domicili o en espais públics habilitats.
Creació d'ocupació de qualitat en el sector de cures.

Descripció del servei
Generar un espai coordinat amb els ens locals de 
prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nens de 
0 a 14 anys. Reforç i l’ampliació de serveis ja existents o 
la creació de nous
serveis de cura infantil de proximitat. Inclou serveis de 
cangur municipal (en equipaments
públics o a domicili), ludoteques, casals en períodes no 
lectius, colònies i campaments,
espais d’acollida matinal, de migdia o de tarda a les 
escoles i altres serveis anàlegs. 

Desenvolupament
Generar una borsa de  serveis de cura adreçats a nenes i 
nens de 0 a 14 anys, aliens a l’educació formal (escolar o
extraescolar), l’atenció a la dependència o la intervenció
socioeducativa per a infants en risc. 
Són serveis dels següents tipus:
a) Serveis de cura puntual en equipaments (fixos o 
itinerants).
b) Casals en períodes no lectius.
c) Espais d’acollida a les escoles fora de l’horari escolar 



(matinal, de migdia o de tarda).
d) Colònies i campaments.
e) Ludoteques.
f) Serveis de cura puntual a domicili.
g) Serveis anàlegs de lleure fora de l’horari escolar
Els  serveis  poden  prestar-se  de  forma  directa  per  part
dels  ens  locals  o  a  través  de  la  contractació,
prioritàriament d'entitats socials i de l'economia social i
solidària.

Destinataris Les famílies amb fills menors de 0 a 14 anys a càrrec. 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Es tendeix a  la universalitat del servei, però en són 
beneficiaris potencials: les  famílies monoparentals i/o 
amb altres responsabilitats de cura acreditada, així com
les mares/tutores en situació de violències masclistes, en 
situació d’atur de llarga
durada, més grans de 52 anys i/o migrants.

Finançament
Transferències corrents / Departament d’Igualtat i
Feminismes

    
Cost anualitat 2021 253.693,51 €

Model de producció Gestió directe 

Mitjans personals de l'àrea 
1 Tècnic/a A2
1 Administratiu/va 

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials Bàsics 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Educació
Joventut

Títol competencial Article 47, llei  17/2015, 21 de juliol, Igualtat Efectiva
entre homes i dones.
Pla Corresponsables 2021-2023

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.25

Nom del servei Servei d'Informació  i Atenció a les Dones (SIAD)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, professionals, serveis.

Objectiu 
Oferir informació, orientació i assessorament, primera 
atenció i acompanyament, en relació a l’exercici dels 
drets de les dones en els àmbits laboral, social, personal, 
familiar i altres.
Donar suport en el disseny i aplicació de polítiques 
destinades a eradicar les desigualtats i les explotacions de
les dones en tots els àmbits a nivell local.
Contribuir a l’apoderament de les dones i a la 
transformació social per la igualtat de gènere. 
Detectar, acompanyar i atendre a dones, infants i 
adolescents en situació de violències masclistes segons el
que estableixi el Protocol marc d’abordatge de les 
violències masclistes a nivell territorial.
Vincular les dones o infants/adolescents a la xarxa de 
recuperació de les violències masclistes i altres recursos 
de suport.

Descripció del servei
Servei de prevenció mitjançant accions de sensibilització
a la població en general i de formació a diferents 
professionals com també a la població general. Com 
assessorament a altres administracions sobre temes de 
prevenció general en matèries de violència masclista i 
d’igualtat de gènere.  
Servei de cohesió, articulació i coordinació del treball en 
xarxa dels diferents serveis, recursos i associacions 
d’atenció a la dona de la comarca.
Servei d’atenció dirigit a les dones per tal de facilitar 
suport en els àmbits: laboral, social, personal, jurídic i 
familiar.
Tanmateix ofereix atenció i acompanyament en aquelles 
situacions de violència masclista: 

 Atenció psicològica de violència masclista
 Atenció d’assessorament jurídic 
 Tramitació, seguiment i gestió ATEMPRO: Servei  

telefònic d’Atenció i  Protecció per a víctimes de 
violència de gènere ( 24h x 365 dies/any)



Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinatàries
Dones de la comarca de l’Alt Empordà (excepte Figueres
i Roses).
Dones que han patit o pateixen situacions de violència 
masclista (excepte Figueres i Roses).
Associacions i entitats de dones de la comarca. 
Altres administracions de la comarca.

Usuàries beneficiàries 
potencials

325 beneficiàries 

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
- Institut Català de les Dones, 
Departament d’Igualtat i Feminismes
- Ministerio Sanidad, Servicios sociales y 
igualdad
-Ens locals

Cost anualitat 2022 60.000,00€

Model de producció
X Gestió Directa
Concessió (LCSP): 
Assessorament jurídic
Atenció psicològica

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a mig
1 administratiu/va a dedicació parcial
1 psicòloga a dedicació parcial
1 advocada a dedicació parcial

Altres àrees del CCAE 
participants

Joventut, Habitatge, Promoció Econòmica, Ensenyament 
yament i Cultura.

Títol competencial  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova

la Cartera de Serveis.
 Llei 5/2008, de 2 d'abril, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista.
 Protocol d'actuació en els casos de violència 

masclista en l'àmbit de la parella a la demarcació 
de Girona.

 Llei 17/2015, de 21 juliol, d igualtat efectiva 
entre homes i dones.

 Llei 17/2020, 22 de desembre, de modificació de 
la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 



violència masclista.

Observacions



Àrea 
ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.26

Nom del servei
Servei de resposta urgent  per dones en situació de 
violència masclista i els seus fills i filles (SRU)

Eixos estratègics que 
desenvolupa Ciutadania 

Objectiu 
Acompanyament i l’acolliment, si s’escau, de manera 
temporal per a dones i fill/es que es troben en situacions 
de violència masclista

Descripció del servei Atenció urgent per dones i els seus/seves fills/es que han 
patit una situació de violència masclista:
Si la situació es detecta pels cossos policials emeten un 
comunitat a SRU, amb el consentiment de la dona, per tal
d’iniciar amb un termini màxim de 48 hores, la 
informació, l’assessorament i l’acompanyament en la 
situació de crisi viscuda activant els recursos o serveis 
específics fins estabilitzar-la. 

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent  

Destinataris 
Dones  i  els  seus/seves  fills/es  derivades  dels  Mossos
d'Esquadra  que  han  patit  una  situació  de  violència
masclista i es troben en una situació d'urgència 

Usuaris beneficiaris 
potencials

130 dones i fills/es 

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
Departament d’Igualtat i Feminismes
Ens locals

Cost anualitat 2022 20.000,00€

Model de producció o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea  1 tècnic/a mig 
 1 administratiu/va (dedicació parcial)
 1 psicòloga ( dedicació parcial)



Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova

la Cartera de Serveis.
 Llei 5/2008, de 2 d'abril, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista.
 Protocol d'actuació en els casos de violència 

masclista en l'àmbit de la parella a la demarcació 
de Girona.

 Llei 17/2020, 22 de desembre, de modificació de 
la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.27

Nom del servei Servei d’assessorament jurídic en normativa 
d’estrangeria

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, professionals, serveis

Objectiu Oferir  assessorament  especialitzat  a  les  persones
d'origen  estranger  per  millorar  la  seva  acollida  i
fomentar el ple exercici dels drets de ciutadania.

La  principal  funció  d’aquest  servei  és  donar  suport  i
assessorament als ciutadans/es estrangers pel que fa a
qüestions  i  tràmits  que  afecten  principalment  al
col·lectiu d'origen estranger com qüestions relacionades
amb estrangeria,  prestacions socials,  informació sobre
homologació de títols, etc.

Descripció del servei Recurs  de  suport  i  de  caràcter  específic  per  millorar
l’acollida  dels  ciutadans  estrangers  residents  a  la
comarca en relació a les qüestions o aspectes de tipus
jurídic que els puguin afectar.
Un servei  de  proximitat  per   atendre  de  manera més
eficaç a aquesta població. 
El  servei   es  presta  tan  directament  a  usuaris  com a
professionals de l'àmbit social.
S'ofereix  a  la  població  de  tots  els  municipis  de  la
comarca, excepte Figueres. 

Desenvolupament • Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Ciutadania en general,  especialment població d'origen
estranger. Professionals de l'Àrea de Benestar. 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població resident a l'Alt Empordà, excepte Figueres



Finançament Generalitat de Catalunya – Departament d’Igualtat I 
Feminismes – Antriracisme, migracions I refugi. 
 

Cost anualitat 2022  8.102,16€

Model de producció • Gestió externa: Cáritas Diocesana de Girona.

Mitjans personals de l'àrea 1 administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial  Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte I
no-disciminació

Llei 10/2010, d'acollida a les persones immigrades i de
les retornades a Catalunya

Decret 150/2014, de 18 de novembre, de desplegament
del servei de primera acollida

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials

Pla  per  a  la  Inclusió  i  la  Cohesió  Social  de  l'Alt
Empordà 2017-2021

Pla de Ciutadania i Migracions de Catalunya 2017-2020

Pla  Estratègic  de  Serveis  Socials  de  Catalunya 2021-
2025

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.28

Nom del servei SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI (SAI-
LGTBI)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Atenció, informació i assessorament a les persones que
pateixen  alguna  discriminació  per  raó  de  diversitat  o
gènere.
Suport terapèutic a famílies i persones per raó LGTBI
Suport jurídic per motius de lgtbifòbia

Objectius

Garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals, tal com marca la Llei 
11/2014. 

Donar respostes adequades, àgils, properes i 
coordinades" a les persones que visquin discriminacions 
o violència per raó d'orientació sexual, identitat de 
gènere o expressió de gènere. 

Facilitar informació  sobre els recursos que poden 
disposar les persones LGTBI i assessorament sobre 
activitats comarcals i provincials. 

Recollir les incidències que es pot trobar el col·lectiu a 
l'hora d'accedir a recursos o serveis.

Gestió i tramitació de denúncies per possibles 
discriminacions que pugui patir el col·lectiu.

Facilitar formació i/o coneixements sobre drets LGTBI a 
Administracions i altres serveis. 

Obrir i generar debat amb d’altres Àrees d’atenció a les 
persones.

Tramitació de la tarja sanitària sentida

Descripció del servei
Punt d’atenció, informació i assessorament LGTBI.



Desenvolupament

o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 

Persones que han patit situacions de discriminació per 
raó de gènere.
Professionals
Ciutadania en general. 
   

Usuaris beneficiaris 
potencials

Persones que sol·licitin informació LGTBI o que han 
patit situacions de discriminació per raó de gènere.

Finançament
Generalitat de Catalunya – Departament d’Igualtat I 
Feminismes. 

Cost anualitat 2022 6.500,00 €

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea Tècnic/a mig (dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Ensenyament i Joventut. 

Títol competencial Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i
no-discriminació 

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 
i homes

Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per 
a eradicar l'homobòfia, la bifòbia i la transfòbia

Pla per a la igualtat de gènere de l'Alt Empordà 2016-
2019

Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà
2016-2019

Pla comarcal LGTBI 2021-2025

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/12/30/19
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/12/30/19


Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.29

Nom del servei Taula de Treball sobre la Mutilació Genital Femenina i 
Matrimonis Forçats

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Treball  en  xarxa,  coordinació  entre  agents,  formació,
recull de casos.
Espais de participació

Objectius

 Coordinar la informació de casos i treball en 
xarxa del Protocol de Derivació de la Mutilació 
Genital Femenina i el Protocol de Matrimonis 
Forçats. 

 Convocar la Taula en situacions de risc. 
 Dissenyar i establir circuits de derivació entre els 

diferents serveis per tal d’agilitar les alertes 
d’activació del protocol. 

 Generar espai de debat i de formacions sobre el 
protocol de prevenció i d’altres formes 
d’intervenció en l’acompanyament a aquestes 
nenes, dones i famílies.

 Promoure la mediació comunitària en les famílies
si existeix risc de mutilacions genitals o 
matrimoni forçat.

Descripció del servei

Treball en xarxa per seguiment de casos de risc.
Gestió i dinamització Taula Preventiva dels protocols de
MGF I MF. 
Treballar  en  el  disseny  d’accions  proactives
d’acompanyament a famílies susceptibles de realitzar la
pràctica a les seves filles. 

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Famílies i nenes en situació de risc.



Famílies d’origen de països on es practica la MGF i 
matrimonis forçats. 
Ciutadania en general. 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Nenes que es poden trobar en situació de risc de 
mutilació o matrimoni forçat

Finançament

Transferències corrents / Subvencions
Generalitat de Catalunya – Departament 
d’Igualtat i Feminismes – Antiracisme, 
migracions i refugi a través del Contracte 
programa  

    

Cost anualitat 2022

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea  Tècnic mig ( tècnic de polítiques migratòries)

Altres àrees del CCAE 
participants

Ensenyament, i Joventut. 

Títol competencial Protocol d'actuació contra la Mutilació Genital Femenina
de les comarques de Girona (2003)
Protocol d'actuació contra els Matrimonis forçats de les 
comarques de Girona (2014)
Conveni  del  Consell  d’Europa  sobre  prevenció  i 
lluita  contra  la violència  envers  la  dona  i  la  
violència  domèstica  (Istanbul,  11  de  maig  de  2011)
Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del 
Consell d’Europa, de 5 d’abril de  2011, relativa  a  la  
prevenció i la lluita contra el tràfic d’éssers  humans  i  a 
la protecció  de  les  víctimes.

Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i adolescència

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Pla per a la Igualtat de Gènere del Consell Comarcal 
2016-2019



Pla de Ciutadania i Migracions de Catalunya 2017-2020

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.30

Nom del servei Servei de Primera Acollida i Atenció a la Comunitat

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, ajuntaments, professionals, serveis

Objectius

 Atenció directa a la població d'origen estranger
de la comarca.

 Assessorament  legal,  informes  d'arrelament  i
integració. 

 Gestió, execució I formació del Mòdul d'Acollida
C de coneixements de la societat catalana. 

 Gestió,  execució  i  formació  de  Mòdul  A
d’alfabetització.

 Gestió,  execució  i  formació  de  Mòdul  B  de
coneixements del món laboral

 Servei  de  mediació  intercultural  i  traducció  I
suport a professionals. 

 Gestió del Servei de primera acollida a persones
estrangeres comarcal.

Descripció del servei

• Proporcionar a les persones nouvingudes una major
autonomia,  ajudar-les  en  el  seu  procés  d’inserció
social,  principalment  en  el  moment  de  la  seva
arribada al municipi:

1. Informar la població immigrada sobre els seus 
drets i deures i sobre l’accés als recursos 
existents.

2. Orientar i assessorar sobre circuits, requisits i 
tràmits    a realitzar.

3. Suport personal i derivació a serveis específics.
4. Acompanyament en casos concrets. 

El/la tècnica d'acollida programa les seves activitats
a partir de la realització de les entrevistes individuals
i de les necessitats detectades. 

• Proporcionar  assessorament  legal,  informes
d'arrelament  I  integració.  La  gestió  és  dels  tècnics
d'acollida.  En  situacions  d'alta  complexitat  aquests



deriven  al  Servei  d'Assessorament  Jurídic  en
Normativa d'estrangeria. 

• Els  Mòduls  d'Acollida  establerts  per  la  Llei
d’Acollida  són  imprescindibles  per  disposar  del
Certificat  de  Primera  Acollida  previst  en  el  marc
legal. Els mòduls es poden oferir de forma itinerant
en diferents municipis de la comarca.
(mòduls previstos en la  Llei 10/2010, de 7 de maig,
d’acollida  de  les  persones  immigrades  i  de  les
retornades a Catalunya:
Mòdul A 90 hores de llengua catalana;  Mòdul B 15 
hores d’orientació professional i mercat laboral; i 
Mòdul C15 hores de coneixement de la societat 
catalana i de normativa d’estrangeria.

Correspon a  la Unitat d'Acollida l'execució dels 
moduls A, B i C  que s'imparteix en diferents 
municipis de la comarca. 

• Els tècnics d'acollida dónen suport als professionals 
de l'Àrea de Benestar i d'altres serveis d'atenció a les 
persones, professionals de la Xarxa de Salut, 
ensenyament i d'altres. 

• Promoure projectes d’intervenció específics en 
l’àmbit de la interculturalitat orientats a millorar les 
condicions de vida de les persones migrades de la 
comarca. Aquests projectes es definiran a partir de 
les necessitats detectades, en col·laboració dels 
diferents agents locals i comarcals.

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris

Persones estrangeres
El  servei  s'adreça  tant  als  nouvinguts  que  han  arribat
recentment al municipi com a aquells que, malgrat portar
un  temps  residint   la  comarca,  segueixen  necessitant
suport en la seva vida quotidiana.
Professionals  dels  diferents  àmbits  d’atenció  a  les
persones. 
Ciutadania en general. 



Usuaris beneficiaris 
potencials

Població d’origen majoritàriament estranger

Finançament

          Generalitat de Catalunya – Departament d’Igualtat i 
Feminismes – Antiracisme, migracions i refugi a través del 
Contracte 
         programa

Cost anualitat 2022 60.000,00€

Model de producció
Gestió Directa

Mitjans personals de l'Àrea
222
       2 integradors/es socials,  1 tècnic/a mig, 1 suport 
       administratiu/va (dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Habitatge, joventut, ensenyament

Títol competencial Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i
no-discriminació

Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2017-2021

Llei  10/2010, del  7  de maig,  d'acollida a  les  persones
immigrades i de les retornades a Catalunya

Decret 150/2014, de 18 de novembre, de desplegament
del servei de primera acollida

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials

Observacions

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/12/30/19
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/12/30/19


Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.31

Nom del servei
Comissió de Joves Migrants sols 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Treball en xarxa, coordinació entre agents, formació
Espais de participació

Objectius 
1.-  Reforçar  i  mantenir  l’espai  de  coordinació  i
col·laboració necessaris amb els referents al territori. 

2.-Facilitar un circuit d’acompanyament a les persones 
joves beneficiàries, que garanteixi la implicació dels 
diferents recursos i professionals disponibles al territori i 
agilitzi els processos de derivació.

Descripció del servei
Dinamització de la Comissió de joves migrats de l’Alt 
Empordà.

Periodicitat trimestral i hi col.laboren tots els recursos i 
serveis amb joves migrants sols, l’EAIA els serveis 
socials i l’equip d’Inclusió. 

Promou accions de formació i sensibilització en 
interculturalitat i de lluita en contra les discriminacions 
que afecten a les persones joves (antiracisme, 
reconeixement de la diversitat, ...)

Desenvolupament
Manteniment

Destinataris 
- Direccions Centres de Joves migrats sols.
- Joves Migrats sols
- Ciutadania

Usuaris beneficiaris 
potencials

- Joves migrats sols
- Ciutadania

Finançament
Departament d’Igualtat i Feminismes- 
Antiracisme, migracions i refugi. 

    
Cost anualitat 



Model de producció

Mitjans personals de l'àrea 

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials Bàsics, Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, Equip de Primera Acollida. 

Títol competencial Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència, que estableix a l’article
43,  pel  que  fa  als  menors  d’edat  estrangers  no
acompanyats.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I 
FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.32

Nom del servei
Oficina d’Igualtat de Tracte i no discriminació

Eixos estratègics que 
desenvolupa

 Ciutadania,  ajuntaments,
professionals, serveis

Objectiu 
Promoure i defensar els drets civils i polítics
de  manifestació,  llibertat  d’expressió  i  a  la
igualtat davant la llei. 
Prestar  suport  i  assessorament  jurídic  a  les
persones que hagin pogut sofrir discriminació
per qualsevol dels motius a què fa referència
aquesta llei per a la tramitació de llurs queixes
o reclamacions, i garantir el dret a la reparació
de les víctimes de discriminació.
Constituir-se, amb el consentiment en 
organisme de mediació o conciliació amb 
relació a casos de violació del dret a la igualtat
de tracte i a la no-discriminació, llevat dels 
casos amb contingut penal o laboral i dels 
casos de violència masclista

Descripció del servei
Creació de la Oficina d’Igualtat de Tracte i no 
discriminació, d’atenció directe a la 
ciutadania. 

Desenvolupament
Desplegament de l’Oficina d’Igualtat de 
Tracte i no discriminació tal com marca la 
Llei 19/2020

Destinataris 
Ciutadania
Ajuntaments 
Professionals 
Serveis 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania en general

Finançament
Departament d’Igualtat i Feminismes. 
Antiracisme, migracions i ciutadania. 

    
Cost anualitat 



Model de producció
o Gestió pròpia

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic mig A2 
1 advocat/da
1 suport administratiu 

Altres àrees del CCAE 
participants

Totes les àrees que atenen a persones

Títol competencial Llei  19/2020, del 30 de desembre,  d'igualtat
de tracte i no-discriminació 
 Llei  17/2015,  del  21  de  juliol,  d'igualtat
efectiva de dones i homes
Llei  11/2014  per  garantir  els  drets  de
lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i
intersexuals  i  per  eradicar  l’homofòbia,  la
bifòbia i la transfòbia 

Observacions

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/10/10/11
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/10/10/11
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/10/10/11
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/07/21/17
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/07/21/17
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/12/30/19
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/12/30/19


Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.33

Nom del servei
Gestió de projectes transfronterers i internacionals

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Consolidar la participació de l'àrea de Benestar del 
CCAE en projectes transfronterers i internacionals de 
caràcter innovador
Cercar nou finançament per a línies de treball 
estratègiques i innovadores en l'àmbit social
Consolidar la participació en xarxes internacionals de 
l'àmbit de la intervenció social i promoure l'intercanvi de
coneixement.

Objectiu Facilitar suport a la recerca i gestió de projectes 
nacionals, estatals i internacionals de l'àrea d’Acció 
Social, Igualtat i Feminismes 

Descripció del servei
 Disseny, execució, seguiment i avaluació dels 

projectes transfronterers i internacionals que es 
gestionen des de l'àrea dAcció Social, Igualtat i 
Feminismes del CCAE

 Cercar convocatòries de finançament per a 
projectes en l'àmbit social promogudes per 
administracions públiques, fundacions o 
empreses d'àmbit nacional, estatal i 
internacional.

 Coordinar els equips interdisciplinars de l'àrea 
d’Acció Social, Igualtat i Feminismes que 
participin en els projectes transfronterers i 
internacionals

 Assistència tècnica en l'elaboració de projectes 
competitius, execució i gestió dels projectes i 
processos administratius que se'n derivin

 Gestió, implementació i avaluació dels projectes 
adjudicats 

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Direcció de l'àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes
Conjunt àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes
Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Usuaris beneficiaris 
potencials

Professionals de l'àrea dAcció, Igualtat i Feminismes
Població en risc d'exclusió social de la comarca

Finançament propi



Finançament

Cost anualitat 2022 7.500,00€

Model de producció
Gestió Directa

Mitjans personals de l'Àrea    1 tècnic/a superior (dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Habitatge, Promoció econòmica, Joventut

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social a Catalunya 2015-2016

Pla per a la Inclusió Social de l'Alt Empordà 2017-2021

Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024

Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Observacions



Àrea  
ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.34

Nom del servei Gestió del coneixement i Innovació

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Impulsar la qualificació i tecnificació de la plantilla del 
CCAE

Objectiu 
Facilitar suport tècnic a la direcció de l'àrea de Benestar  
per a l'impuls i promoció de projectes estratègics i la 
gestió del coneixement

Descripció del servei
Fer seguiment i actualització d'informació estratègica per
a les prioritats de l'àrea de Benestar
Proposar i generar noves línies de treball en projectes 
d'alt valor afegit per l'àrea de Benestar (projectes 
innovació social i experimentació social)
Elaborar documentació e informes per a projectes en curs
o nous projectes
Promoure processos d'avaluació de projectes en curs
Acompanyar la direcció tècnica i els equips professionals
de l’àrea de Benestar en el desenvolupament dels 
sistemes d’informació de l’activitat (GESS, etc.).

Desenvolupament
Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Direcció de l'àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes

Usuaris beneficiaris 
potencials

Conjunt àrea 

Finançament Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers
Socials i Ciutadania a través del Contracte programa

Cost anualitat 2022 8.000,00€

Model de producció
Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior, 1 tècnic/a mig (dedicació 



parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social a Catalunya 2015-2016

Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2021-
2025

Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i 
sanitària (PIAISS)

Pla per a la Inclusió Social de l'Alt Empordà 2017-2021

Observacions



Àrea  ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.35

Nom del servei Observatori social de l’Alt Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, ajuntaments, entitats.
Coneixement de la realitat social del territori per al 
desenvolupament de projectes estratègics i d’intervenció 
social a la comarca.

Objectiu 
Facilitar suport tècnic als serveis de l'àrea d’Acció 
Social, Igualtat i Feminismes  o del Consell Comarcal, 
als municipis i a les entitats socials de la comarca en 
l'anàlisi i estudi de la realitat social de la comarca i el 
territori transfronterer, i l'impuls i promoció de projectes 
d'innovació i experimentació social.

Reforçar el coneixement aprofundit i seguiment de la 
realitat sociodemogràfica i econòmica de la comarca i 
dels seus municipis.

Reforçar el coneixement sobre les realitats socials que 
afecten la població de la comarca (envelliment de la 
població, migracions, desigualtats, discriminacions, 
exclusió social, entre d'altres)

Descripció del servei
 Elaborar estudis i anàlisis territorials sobre la 

realitat sociodemogràfica i econòmica de la 
comarca/municipis (Elaboració de l'Informe 
social, actualització dels diagnòstics socials, 
Recerques específiques sobre perfils de població 
en risc, Informe de població estrangera, 
Recerques i Diagnòstics específics). 

 Capacitació dels professionals tècnics en 
l'abordatge de les problemàtiques socials.

 Assistència tècnica en l'elaboració i gestió de 
projectes a la comarca

 Fer seguiment i actualització d'informació 
estratègica per a les prioritats de l'àrea d’Acció 
Social, Igualtat i Feminismes.

 Proposar i generar noves línies de treball en 
projectes d'alt valor afegit per l'Àrea  (projectes 
innovació social i experimentació social; 
projectes transfronterers i europeus)

 Promoure processos d'avaluació de projectes en 
curs



Desenvolupament
Ampliació servei vigent

Destinataris 
Àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes
Altres àrees CCAE
Municipis
Entitats socials i altres agents
Mitjans de comunicació
Grups de recerca- Universitats
Professionals de la intervenció social

Usuaris beneficiaris 
potencials

Àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes
Altres àrees CCAE
Municipis
Entitats socials  i altres agents
Mitjans de comunicació
Grups de recerca- Universitats
Professionals de la intervenció social
Ciutadania en general

Finançament
Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials
Ens locals

Cost anualitat 2022 8.000,00€

Model de producció o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior, 1 tècnic/a mig i 1 auxiliar 
administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social a Catalunya 2015-2016

Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2021-
2025.

Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2017-2021

Observacions
Assistència tècnica i cooperació amb els municipis
Reforçar el treball en xarxa de l'Àrea



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.36

Nom del servei
Sensibilització, comunicació i gestió de la informació de 
l'àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes

Eixos estratègics que 
desenvolupa Ciutadania, ajuntaments, entitats

Objectiu 
Promoure una estratègia coordinada orientada a millorar 
la sensibilització, la comunicació i la gestió de la 
informació de l'àrea d’Acció Social, Igualtat i 
Feminismes que permeti donar a conèixer les actuacions 
i serveis que el Consell Comarcal promou en l'àmbit 
social, en coordinació amb el cap de premsa del CCAE
Facilitar espais de coordinació interns per l'intercanvi de 
coneixement i informació (EDU)

Descripció del servei
 Definir, desenvolupar i gestionar els canals de 

comunicació propis de l'àrea de Benestar (web 
Inclusió Alt Empordà i twitter, canal de Youtube, 
EDU)

 Promoure accions de sensibilització i 
comunicació vinculades a projectes, programes o 
serveis de l'àrea de Benestar

 Facilitar instruments d'informació àgils que 
millorin la comunicació interna de l'àrea de 
Benestar

 Elaboració de recull de premsa diaris sobre 
actualitat en l'àmbit social

Desenvolupament Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris 
Treballadors/es de l'Àrea i del conjunt del CCAE
Ajuntaments
Entitats socials i altres agents
Mitjans de comunicació
Ciutadania en general

Usuaris beneficiaris 
potencials

Agents socials clau en el territori
Mitjans de comunicació
Grups de recerca Universitaris
Sector professional de la intervenció social
Ciutadania en general

Finançament
Corrent – Transferències corrents / 

Generalitat de Catalunya – Departament Drets Socials, 
Ens locals
 



Cost anualitat 2022 8000,00€

Model de producció
Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior, 1 tècnic/a mig i un auxiliar 
administratiu/va (dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, comunicació

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2021-
2025

Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2017-2021

Observacions Millora de la comunicació interna i externa del CCAE
Transparència i rendiment de comptes CCAE



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.37

Nom del servei Programa d’acció comunitària local 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Promoure projectes de dinamització comunitària en 
l’àmbit comarcal i local orientats a millorar la condicions
de vida de la població, especialment la que es troba en 
situació de major vulnerabilitat social.

Reforçar la xarxa de treball comunitària  integrada pels 
ajuntaments, les entitats i altres agents.

Promoure la participació ciutadana de persones en 
situació de risc d'exclusió social i entitats de la comarca 
en els plans transversals de l'àrea d’Acció Social, Igualtat
i Feminismes del CCAE.

Objectius Promoure accions i projectes comunitaris als municipis
d'intervenció amb l’objectiu de millorar l’empoderament
i capacitació de la població, treballant en xarxa amb els
agents  públics  i  privats  del  municipi,  per  millorar  les
condicions  de  vida  de  les  persones  en  situació  més
vulnerable.  Aquests projectes es pensen i promouen de
forma participada, en espais de treball comunitaris, des
de la perspectiva de gènere i intercultural.

Aquests projectes es poden desenvolupar en els nivells
de treball següents:

Nivell  capacitació  professional  i  tècnica:  promoure
formació  i  coneixement  en  desenvolupament  i  acció
comunitària  orientada  a  figures  professionals
d'intervenció social directa dels municipis i del Consell
Comarcal.

Nivell  associatiu: reforçar el treball comunitari amb els
agents  inclusius  del  territori  i  introduir  el
desenvolupament comunitari  com a línia de treball  per
capacitar els perfils professionals i les pròpies entitats i
associacions del territori i reforçar el teixit associatiu en
el marc de la Taula d'Inclusió de l'Alt Empordà.

Nivell  ciutadà:  promoure  accions  de  desenvolupament
comunitari en els municipis de la comarca orientades a
generar  processos  d'empoderament  i  enfortiment
individual  de  persones  en  situació  de  risc  d'exclusió



social,  per tal que guanyin en autonomia i millorin les
seves condicions de vida.

Nivell  ciutadà/comunitari:  generar  processos
d'enfortiment  del  conjunt  de  la  ciutadania  en  els
municipis orientats a reforçar l'organització col·lectiva i
la  participació  ciutadana,  tenint  en  compte  les
especificitats  i  necessitats  diverses  dels  municipis  en
funció  de  la  realitat  socioeconòmica,  la  situació
geogràfica i la disponibilitat de recursos.

Promoure la participació ciutadana de persones en 
situació de risc d'exclusió social i entitats de la comarca 
en els plans transversals de l'àrea de Benestar del CCAE.

Descripció del servei
 Reforçar la línia de treball comunitària en les 

accions que despleguen els plans transversals de 
l'àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes del 
CCAE i en les accions que despleguen els 
serveis.

 Promoure i dinamitzar processos d'intervenció i 
treball comunitari a nivell municipal i comarcal.

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent

Destinataris 
Àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes
Altres Àrees del Consell Comarcal
Municipis
Entitats socials

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadans/es del conjunt de la comarca

Finançament
Transferències corrents / Subvencions
Generalitat de Catalunya – Departament de drets 
socials
Ens locals
Dipsalut 

Cost anualitat 2022
 
95.000,00€ 

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior, 2’5 tècnics/ques mig, i 
auxiliar administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 



participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2017-2021

Pla  d'acció  per  a  la  lluita  contra  la  pobresa  i  per  a  la
inclusió socal a Catalunya 2015-2016

Pla  Estratègic  de  Serveis  Socials  de  Catalunya  2017-
2025

Pla de Ciutadania i Migracions de Catalunya 2017-2020

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.38

Nom del servei Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt 
Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Dinamitzar i potenciar la Taula d'Inclusió Social de l'Alt 
Empordà (espai de participació de les entitats socials en 
el Pla d'Inclusió).
Reforçar la xarxa de treball comunitària  integrada pels 
ajuntaments, les entitats i altres agents.
Promoure la participació ciutadana de persones en 
situació de risc d'exclusió social i entitats de la comarca 
en els plans transversals de l'àrea d’Acció Social, Igualtat
i Feminismes del CCAE.

Objectius 
La  Taula  per  a  la  Inclusió  Social  és  l’òrgan  de
participació del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social
de  l’Alt  Empordà  i  com  a  tal  exerceix  les  funcions
d’assessorament, consulta, proposta i participació de les
entitats  socials  de  la  comarca  en  les  diferents  fases
d’elaboració del Pla.
Els objectius de la Taula són:

 Deliberar i consensuar les necessitats socials de la
comarca i validar les diagnosis i informes 
vinculats al Pla.

 Fomentar la comunicació, la coordinació i el 
treball conjunt entre les entitats de la comarca i 
l’administració comarcal  per garantir el procés 
d’elaboració, implementació, seguiment i 
avaluació del Pla.

 Fer propostes concretes vinculades als objectius 
estratègics, objectius operatius i accions del Pla.

 Participar en el desplegament de les accions del 
Pla acordades.

 Donar a conèixer a la ciutadania el Pla per a la 
Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà.

 Vetllar per la implementació, el seguiment i 
l’avaluació de les accions del Pla.

Descripció del servei
 Dinamitzar els espais de participació estables 

amb entitats i ciutadania de l'àrea de Benestar 

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent

Destinataris 
Àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes
Altres Àrees del Consell Comarcal



Municipis
Entitats socials

Usuaris beneficiaris 
potencials

Entitats i ciutadans/es del conjunt de la comarca

Finançament
Transferències corrents / Subvencions
Generalitat de Catalunya – Departament de Drets 
Socials a través del Contracte programa  

             Finançament ens locals

Cost anualitat 2022 15.000,00€

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior, 1 tècnic/a mig, i auxiliar 
administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2017-2021

Pla  d'acció  per  a  la  lluita  contra  la  pobresa  i  per  a  la
inclusió socal a Catalunya 2015-2016

Pla  Estratègic  de  Serveis  Socials  de  Catalunya  2021-
2024.

Pla de Ciutadania i Migracions de Catalunya 2017-2020.

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.39

Nom del servei
Servei de planificació de plans transversals

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Treball transversal interàrees del CCAE
Treball de cooperació amb agents i entitats socials
Seguiment i execució de les accions dels plans
Avaluació dels Plans transversals
Suport en accions de la Direcció tècnica de l'Àrea 
d’Acció Social, Igualtat i Feminismes  (memòries de 
l'àrea, aspectes organitzatius, 
Comitè d'Ètica, elaboració d'Informes específics, etc.

Objectiu 
Facilitar la coordinació i el treball transversal de l'àrea 
d’Acció Social, Igualtat i Feminismes amb les altres 
àrees del Consell Comarcal, ajuntaments, entitats socials 
i altres agents per definir i dissenyar els plans 
transversals, així com la implementació, el seguiment i 
l'avaluació. En concret els plans transversals són: Pla per 
a la Inclusió i la Cohesió social, Pla d'Igualtat de gènere, 
Pla territorial de Ciutadania i Immigració i Pla de 
Desenvolupament Comunitari i Pla LGTBI

Descripció del servei
 Coordinar els espais de treball per al seguiment i 

avaluació dels Plans transversals promoguts per 
l'àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes.

 Elaborar i gestionar els instruments i mecanismes
de seguiment (quadres de comandament) dels 
Plans transversals promoguts per l'àrea d’Acció 
Social, Igualtat i Feminismes.

 Participar en els espais de treball dels Plans 
transversals d'altres àrees del Consell Comarcal

 Promoure processos d'avaluació dels Plans 
transversals de l'àrea d’Acció Social, Iguaqltat i 
Feminismes.

 Facilitar informació i resultats de l'execució dels 
Plans transversals de l'àrea d’Acció Social, 
Igualtat i Feminismes  a altres agents 
interns/externs

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent

Destinataris 
Professionals tècnics de l'àrea d’Acció Social, Igualtat i 
Feminismes i del Consell Comarcal, ajuntaments, entitats
social i altres agents 



Beneficiaris potencials Professionals tècnics de l'àrea d’Acció Social, Igualtat i 
Feminismes i del Consell Comarcal, ajuntaments, entitats
socials i altres agents, i ciutadania en general.

Finançament
Transferències corrents / Subvencions
Generalitat de Catalunya – Departament de Drets 
Socials a través del Contracte programa  i 
Departament d’Igualtat i feminismes

             
            Finançament propi   

Cost anualitat 2022
 
15.000,00€

Model de producció
o Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea 1 tècnic/a superior, 1 tècnic/a mig, i auxiliar 
administratiu/va ( dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Habitatge, Promoció econòmica, Joventut, Ensenyament

Títol competencial Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social a Catalunya 2015-2016

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2017-2021

Pla d’Igualtat de gènere de l’Alt Empordà 2017-2020

Pla LGTBI de l’Alt Empordà 2021-2025

Pla  Estratègic  de  Serveis  Socials  de  Catalunya  2021-
2024

Pla de Ciutadania i Migracions de Catalunya 2017-2020

Observacions



Àrea
 ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.40

Nom del servei
Servei de projectes i accions de desenvolupament i 
mediació comunitària

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, professionals, serveis

Objectius

El Servei respon a la necessitat de disposar d'un recurs
pont  que afavoreixi la comunicació i  coordinació amb
els serveis socials bàsics, els  serveis especialitzats i el
treball amb xarxa amb els diferents agents del territori
(municipis,  escoles,  Instituts,  entitats,  salut,  entre
d'altres). 

Els objectius principals són:

 Facilitar  la  comunicació  intercultural  entre
professionals i ciutadans  d’origen migrat. 

 Assessorar  i  sensibilitzar  els  professionals  en
qüestions relacionades amb els processos migratòris
facilitant-los  elements  per  a  la  reflexió  i  la
intervenció des  d'una perspectiva  intercultural  I  de
gènere.

 Informar la població migrada sobre els seus drets i
deures i sobre l’accés als recursos existents.

 Orientar,  acompanyar  i  derivar  les  persones
immigrades a d'altres serveis.

 Prevenir,  negociar  i/o  mediar  en  situacions  de
conflicte.

 Col·laborar  i  donar  suport  a  les  accions  de
dinamització i treball comunitari.

 Coordinar  el  treball  comunitari  a  fer  en  les
poblacions de la comarca. 

 Formacions  sobre  atenció  a  la  diversitat  a
professionals. 

Descripció del servei

Pel  que  fa  a  la  mediació  l'equip  de  tècnics  d'acollida
ofereix  suport  a  d'altres  professionals  públics  de
diferents àmbits d’atenció a les persones, amb la finalitat
de  facilitar  la  superació  de  barreres  idiomàtiques  i/o



culturals  en  tant  que  usuaris  dels  serveis  i  recursos
públics.

L’equip  és  responsible  de  la  dinamització  comunitària
amb grups de persones  d'origen migrant  I  del   treball
amb  la  societat  d'acollida  amb  l'objectiu  final  de
fomentar la cohesió social, en col.laboració estreta amb
els serveis socials bàsics I especialitzats. 

Desenvolupament
Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris
Professionals públics dels àmbits d’atenció a les 
persones. 
Entitats  I ciutadania en general

Usuaris beneficiaris 
potencials

Professionals
Població d’origen estranger
Ciutadania en general

Finançament
Transferències corrents / Subvencions
Generalitat de Catalunya – Departament d’Igualtat 
I Feminismes – Antriracisme, migracions  I refugi. 

           Ens locals
           Dipsalut

Cost anualitat 2022 65.000,00€

Model de producció Gestió Directa

Mitjans personals de l'àrea222 4 tècnics d’acollida (C1),  1 tècnic/a mig, 1 suport 
       administratiu/va (compartit) 
Do

Altres àrees del CCAE 
participants

Àrees de Joventut, Habitatge, Ensenyament i Promoció
econòmica

Títol competencial Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte I
no-discriminació



Llei 10/2010, d'acollida a les persones immigrades i de
les retornades a Catalunya

Decret 150/2014, de 18 de novembre, de desplegament
del servei de primera acollida

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials

Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2017-2021

Pla de Ciutadania I Migracions de Catalunya 2017-2020

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Inclusió, Igualtat i Feminismes
Fitxa 1.41

Nom del servei Comitè d'ètica

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania, professionals, serveis

Objectiu 
Analitzar i assessorar en la resolució de possibles 
problemes ètics que es produeixen en la pràctica de la 
intervenció social i tenen com a objectiu final la millora 
de la qualitat de l'atenció a les persones, la promoció dels
valors ètics i les bones actituds en la cura de les persones 
que s'atenen.

Descripció del servei Es tracta d'una eina consultiva propera i fàcilment 
accessible davant casos o situacions que generin 
conflicte entre les persones que participen en els serveis 
socials ( professionals, destinataris del servei o 
organitzacions).
La seva constitució incorpora la perspectiva de les 
diferents professions implicades a  l'Àrea de Benestar.

Desenvolupament o Ampliació o suport activitat vigent

Destinataris Tot el personal inclòs dins  l'àrea d’Acció Social, Igualtat
i Feminismes del Consell Comarcal, sigui propi o bé 
extern i el personal. 

Usuaris beneficiaris potencials 90 professionals

Finançament
Finançament propi

Cost anualitat 2022 1.500'00€

Model de producció
o Gestió directa
o Concessió (LCSP): Joan Canimas, filòsof

Mitjans personals àrea 1 tècnic/a superior (dedicació parcial)
 1 auxiliar administratiu/va ( dedicació parcial)



Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la 
Cartera de Serveis.
Reglament de funcionament intern del Comitè d'Ètica 
Aplicada de Serveis Socials  del Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà. Juny 2014

Observacions



Àrea ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I FEMINISMES

Programa d'Actuació 
Comarcal

Planificació i Gestió de Serveis
Fitxa 1.42

Nom del servei Planificació i gestió d'equipaments, serveis i recursos 
socials de la comarca

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ajuntaments i altres administracions

Objectiu Establir un model propi de gestió de serveis i 
equipaments socials  a la comarca sota criteris 
d'economia d'escala i professionalització

Dissenyar estratègies per tal de promoure la prestació 
conjunta de serveis

Descripció del servei Equip de planificació i gestió d'equipaments i serveis 
socials:

 Col·laboració en la planificació comarcal dels 
recursos i serveis

 Estudis de viabilitat socioeconomica 
 Gestió dels equipaments

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei  
o Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i altres administracions

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els ajuntaments de la comarca i altres administracions

Finançament
o Corrent – Transferències corrents /   

Subvencions
o Corrent – Altres (taxes, preus   

públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit



Cost anualitat 2022

Model de producció
o Gestió Directa  
o Concessió (LCSP):
o Conveni:

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, secretaria i intervenció

Observacions
Buscar el valor social en la gestió, buscant l'equilibri 
entre la rendibilitat econòmica i la rendibilitat social



2. TURISME

Estratègia turística comarcal
2.1 Pla estratègic comarcal, coordinació dels municipis
2.2 Diagnosi i inventari dels recursos turístics
2.3 Observatori turístic

Creació de producte turístic
2.4 Consolidació de productes de senderisme, cicloturisme, eqüestre
2.5 Consolidació de productes de touring
2.6 Consolidació de productes de natura
2.7 Consolidació de productes culturals
2.8 Valorització dels productes gastronòmics, enològics i agroalimentaris 

(DO, IGP, Productes de l'Empordà)
2.9 Creació i promoció dels productes de descoberta del medi marí: 

nàutics i subaquàtics

Promoció de la comarca i de l'Empordà
2.10 Protecció i gestió de la marca Empordà i Alt Empordà i marca de 

garantia Producte de l'Empordà
2.11 Fires, workshops, presstrips i accions de promoció directa
2.12 Edició de material, continguts, material fotogràfic i visual
2.13 Mitjans de comunicació turística: web, xarxes socials, pantalles 

tàctils, butlletí, etc
2.14 Servei d'informació turística comarcal

Potenciació de la qualitat turística
2.15 Millora del capital humà
2.16 Control qualitat
2.17 Suport i assessorament
2.18 Conservació de camins i vies rurals
2.19 Conservació de la senyalització de rutes turístiques comarcals



Programa d'Actuació 
Comarcal

Estratègia turística comarcal
Fitxa 2.1

Àrea TURISME

Nom del servei Pla estratègic comarcal, coordinació dels municipis

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu El principal objectiu és el d' unificar esforços i coordinar
la  iniciativa  privada  i  la  pública   per  a  impulsar   el
turisme de l’Alt Empordà. La finalitat és la de consolidar
la  comarca  de  l’Alt  Empordà  i  Empordà,  com  una
destinació  turística  de  qualitat,  tot  utilitzant  el  turisme
com a eix de desenvolupament econòmic i sostenible per
fer front a la crisis i alhora generar nous llocs de treball.
 

Descripció del servei Impulsar  i  participar  a  l'elaboració,  planificació,
dinamització i seguiment de l'estratègia turística de l'Alt
Empordà

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments,  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ajuntaments,  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Finançament Corrent – Transferències corrents / Subvencions



      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020
 
 26.000,00 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni: Associació Alt Empordà Turisme

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’àrea de turisme
- Auxiliar administratiu

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Estratègia turística comarcal
Fitxa 2.2

Àrea TURISME

Nom del servei Diagnosi i inventari dels recursos turístics

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Recursos

Objectiu
-  Inventariar  els  recursos  turístics,  per  protegir-los  i
fomentar-los.
-  Analitzar la possibilitat  de ser declarat  recurs turístic
d’interès comarcal i/o essencial.

Descripció del servei Anàlisi i recull del recursos turístics locals per tal 
d’analitzar-los, protegir-los i/o potenciar-los

Desenvolupament     X     Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments empresaris turístics i relacionats amb el 
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ajuntaments empresaris turístics i relacionats amb el 
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Finançament      X     Corrent – Transferències corrents / 
Subvencions Generalitat/FEDER
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 Recursos humans FEDER



Model de producció     X     Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme
- Tècnic FEDER

Altres àrees del CCAE 
participants

Cultura/Medi Ambient

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Estratègia turística comarcal
Fitxa 2.3

Àrea TURISME

Nom del servei Observatori turístic

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu El  principal  objectiu  és  el  recull  de  la  informació
estadística  de  la  comarca  tan  de  l'oferta  com  de  la
demanda per tal de poder valorar el diferents projectes, i
actuacions i poder millorar.

Descripció del servei Recull  a  través  d'enquestes  i  estadístiques  a  través  de
diferents  agents  turístics  de la  comarca i  anàlisi de les
tendències turístiques, de territoris similars i de mercats
potencials.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
      X    Creació d’un nou servei
             Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus, visitants

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit



Cost anualitat 2020 0,00 €

Model de producció      X     Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació
Comarcal

Creació de producte turístic
Fitxa 2.4

Àrea TURISME

Nom del servei Consolidació de productes de senderisme, cicloturisme,
eqüestre

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Recursos
Ciutadania

Objectiu Generar  impacte  econòmic  vinculat  a  la  xarxa
Itinerànnia,  Camí  natural  de  la  Muga,  les  rutes  de
bicicletes,   Pirinexus i  BICITRANSCAT potenciant els
recursos turístics  de la comarca.

Descripció del servei - Participació Consell dinamitzador Itinerànnia
- Creació de rutes sobre la xarxa
- Edició de material de difusió
-Creació d’una nova plataforma InRoutinG
- Sensibilització, formació i promoció
- Suport a la creació de productes
- Petites adaptacions del territori
-Creació de noves rutes ciclables
-  Col·laborar  en  les  iniciatives  empreses  per
l’Administració de la Generalitat per promoure la imatge
de Catalunya com a marca turística.
 

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
     X    Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i



museus,

Finançament    X   Corrent – Transferències corrents /  Subvencions
        X - Generalitat/  FEDER
             Programa POCTEFA/ Diputació de Girona

           X      Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                    -  Impost turístic                  
                     De capital – Transferències de capital
         De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020  32.000 €

Model de producció      X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme
- Tècnic mig PECT
- Tècnic mig POCTEFA

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Tècnics

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Creació de producte turístic
Fitxa 2.5

Àrea TURISME

Nom del servei Consolidació de productes de touring

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Generar  impacte  econòmic  vinculat  a  productes  de
touring que permeten combinar el lleure més tradicional
amb la descoberta dels paisatges i del patrimoni.

Descripció del servei - Creació de rutes
- Edició de material de difusió
- Sensibilització, formació i promoció
- Suport a la creació de productes
- Petites adaptacions del territori
-  Col.laborar  en  les  iniciatives  empreses  per
l’Administració de la Generalitat per promoure la imatge
de Catalunya com a marca turística.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
     X     Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus,

Finançament      X      Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions  
          - Generalitat/  FEDER PECT/ Diputació de



Girona
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 Recursos humans

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme
- tècnic mig PECT

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Creació de producte turístic
Fitxa 2.6

Àrea TURISME

Nom del servei Consolidació de productes de natura

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania
Recursos

Objectiu Generar impacte econòmic vinculat als recursos naturals,
alhora que els protegim i promocionem.

Descripció del servei - Creació de productes relacionats amb la natura
- Edició de material de difusió
- Sensibilització, formació i promoció
- Suport a la creació de productes
- Petites adaptacions del territori
-  Col.laborar  en  les  iniciatives  empreses  per
l’Administració de la Generalitat per promoure la imatge
de Catalunya com a marca turística.
-  Col.laborar  en  les  iniciatives  empreses  pel  Patronat
Costa Brava Girona per promoure la imatge Costa Brava
i Pirineus  com a marques turístiques  
- Participar a les CETS de la comarca.

Desenvolupament
     
      X    Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus,



Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
                - Generalitat/ FEDER PECT/ DIPUTACIÓ
DE GIRONA
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                - Impost turístic
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 9.000,00 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme,
- Tècnic mig PECT

Altres àrees del CCAE 
participants

Medi Ambient

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Creació de producte turístic
Fitxa 2.7

Àrea TURISME

Nom del servei Consolidació de productes culturals

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania
Recursos

Objectiu Generar impacte econòmic vinculat a productes culturals,
protegint-los i promocionant-los.

Descripció del servei - Creació de productes culturals
- Edició de material de difusió
- Sensibilització, formació i promoció
- Suport a la creació de productes
- Petites adaptacions del territori
-  Col·laborar  en  les  iniciatives  empreses  per
l’Administració  -  de  la  Generalitat  per  promoure  la
imatge de Catalunya com a marca turística.
-  Col·laborar  en  les  iniciatives  empreses  pel  Patronat
Costa Brava Girona per promoure la imatge Costa Brava
i Pirineus com a marques turístiques

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
Ampliació o suport activitat vigent
      X    Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, gestors de monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i relacionats amb el sector turístic, gestors de monuments
i museus.

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
                - Generalitat/FEDER PECT/ Diputació de
Girona



      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
               - Impost turístic
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020
1.700,00 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme
- Tècnic mig PECT

Altres àrees del CCAE 
participants

Cultura

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Creació de producte turístic
Fitxa 2.8

Àrea TURISME

Nom del servei Valorització  dels  productes  gastronòmics,  enològics  i
agroalimentaris (DO, IGP, Productes de l'Empordà)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania
Recursos

Objectiu Generar  impacte  econòmic  vinculat  als  productes
gastronòmics,  enològics  i  agroalimentaris  (DO,  IGP,
Productes de l'Empordà)

Descripció del servei -  Participació Comissió Intercomarcal  de seguiment  de
Producte de l'Empordà
- Control i seguiment de la marca de garantia Producte de
l'Empordà
- Creació de productes enogastronòmics
- Edició de material de difusió
- Sensibilització, formació i promoció
- Petites adaptacions del territori
-  Col·laborar  en  les  iniciatives  empreses  per
l’Administració de la Generalitat per promoure la imatge
de Catalunya com a marca turística.
-  Col·laborar  en  les  iniciatives  empreses  pel  Patronat
Costa Brava Girona per promoure la imatge Costa Brava
i Pirineus com a marques turístiques

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
             Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals i comerç.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb el  sector  turístic,  productors  locals  i
comerç.



Finançament
       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
                 - Generalitat
         X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                 - Impost turístic
   De capital – Transferències de capital
   De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 600,00 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme,

Altres àrees del CCAE 
participants

Medi Ambient

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Creació de producte turístic
Fitxa 2.9

Àrea TURISME

Nom del servei Creació  i  promoció  dels  productes  de  descoberta  del
medi marí: nàutics i subaquàtics

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania
Recursos

Objectiu Generar impacte econòmic vinculat als productes nàutics
i subaquàtics atès la qualitat i la diversitat dels paisatges
litorals

Descripció del servei - Creació de productes nàutics i subaquàtics
- Edició de material de difusió
- Sensibilització, formació i promoció
- Suport a la creació de productes
- Petites adaptacions del territori
-  Col·laborar  en  les  iniciatives  empreses  per
l’Administració de la Generalitat per promoure la imatge
de Catalunya com a marca turística.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
Ampliació o suport activitat vigent
      X    Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments,  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, activitats nàutiques i subaquàtiques

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i relacionats amb el sector turístic, activitats nàutiques i
subaquàtiques

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions  Generalitat/  Projectes  Europeus/
Diputació de Girona



Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 6.6000,00 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme,
- Tècnic mig PECT.

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Promoció de la comarca i de l'Empordà
Fitxa 2.10

Àrea TURISME

Nom del servei Protecció i gestió de la marca Empordà i Alt Empordà i
marca de garantia Producte de l'Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Recursos

Objectiu Evitar el mal ús o partidista de l'Alt Empordà, Empordà, i
Producte de l'Empordà

Descripció del servei -  Control  dels  registre  del  nom  per  altres  entitats  i/o
empreses.
- Control de la qualitat dels productors que utilitzen la
marca de garantia Producte de l'Empordà.
Pla de comunicació

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
               - impost turístic
De capital – Transferències de capital



De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 3.400,00 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Promoció de la comarca i de l'Empordà
Fitxa 2.11

Àrea TURISME

Nom del servei Fires,  workshops,  presstrips  i  accions  de  promoció
directa

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Donar a conèixer els productes, l'oferta i el territori de
l'Alt Empordà per augmentar el nombre de visitants i la
seva estada

Descripció del servei Assistència  i/o  acompanyament  i/o  coordinació  amb
altres agents del territori a diferents accions de promoció
del territori

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments,  Associació  Empordà  Turisme,  empresaris
turístics  i  relacionats  amb el  sector  turístic,  productors
locals,  comerç,  gestors  de  parcs  i  espais  naturals,
monuments  i  museus,  operadors  turístics,  agències  de
viatges.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
                - Patronat de Turisme/Diputació



      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                - Impost turístic
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 0 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació
Comarcal

Promoció de la comarca i de l'Empordà
Fitxa 2.12

Àrea TURISME

Nom del servei Edició  de  material,  continguts,  material  fotogràfic  i
visual

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania
Recursos

Objectiu Donar a conèixer els productes, l'oferta i el territori de
l'Alt Empordà amb “qualitat” per augmentar el nombre
de visitants i la seva estada

Descripció del servei - Realització de continguts sobre la comarca
- Edició de material
- Arxiu fotogràfic
- Arxiu d'audiovisual
- Distribució a altres agents del territori

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments,  Associació  Empordà  Turisme,  empresaris
turístics  i  relacionats  amb el  sector  turístic,  productors
locals,  comerç,  gestors  de  parcs  i  espais  naturals,
monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
          -  Patronat  de  turisme  Costa  Brava



Girona/Diputació
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
         - Impost turístic
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 1.200,00 €

Model de producció      X     Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Promoció de la comarca i de l'Empordà
Fitxa 2.13

Àrea TURISME

Nom del servei Mitjans  de  comunicació  turística:  web,  xarxes  socials,
pantalles tàctils, butlletí, etc

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Recursos

Objectiu Donar a conèixer els productes, l'oferta i el territori de
l'Alt Empordà per augmentar el nombre de visitants i la
seva estada

Descripció del servei Recull i difusió de tota la oferta, recursos i productes a
través dels diferents mitjans digitals:  web, social media,
pantalles tàctils, butlletí, etc

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments  empresaris  turístics  i  relacionats  amb  el
sector turístic, productors locals, comerç, gestors de parcs
i espais naturals, monuments i museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions Diputació
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit



Cost anualitat 2020 30.000 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme

Altres àrees del CCAE 
participants

Comunicació

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Promoció de la comarca i de l'Empordà
Fitxa 2.14

Àrea TURISME

Nom del servei Servei d'informació turística comarcal

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Informar  als  visitants,  operadors  turístics,  agències  de
viatges i habitants de tot el que es pot fer a l'Alt Empordà
a nivell turístic

Descripció del servei - Informació via telefònica, correu electrònic, i resta de
mitjans de comunicació
- Distribució de material a la resta del territori (oficines
de turisme, empresaris)
- Suport a les oficines de turisme

Desenvolupament  Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
       X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments,  oficines de turisme, empresaris  turístics i
relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població local, visitants, ajuntaments, empresaris turístics
i  relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus, operadors turístics, mitjans de comunicació.

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
                - Generalitat
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)



De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme
- Auxiliar adminitrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Potenciació de la qualitat turística
Fitxa 2.15

Àrea TURISME

Nom del servei Millora del capital humà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Recursos

Objectiu Augmentar  els  coneixements  dels  agents  de  l'Alt
Empordà per ser més competitius.

Descripció del servei Organització de jornades de formació, de descoberta del
territori,  de  productes,  d'intercanvi  entre  agents,  de
sensibilització, presentacions de projectes, programes de
qualitat,  taules  tècniques  de  treball,  visites  a  altres
territoris , etc.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Associació Empordà Turisme,  altres  associacions  de la
comarca,  Ajuntaments,  oficines  de  turisme,  empresaris
turístics  i  relacionats  amb el  sector  turístic,  productors
locals,  comerç,  gestors  de  parcs  i  espais  naturals,
monuments i museus, comarques veïnes

Usuaris beneficiaris 
potencials

Associació Empordà Turisme, Ajuntaments,  oficines de
turisme,  empresaris turístics i relacionats amb el sector
turístic,  productors  locals,  comerç,  gestors  de  parcs  i
espais naturals, monuments i museus

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital



De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme
- 

Altres àrees del CCAE 
participants
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Programa d'Actuació 
Comarcal

Potenciació de la qualitat turística
Fitxa 2.16

Àrea TURISME

Nom del servei Control qualitat

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Recursos

Objectiu Augmentar la qualitat dels serveis i de l'oferta dels agents
de l'Alt Empordà per ser més competitius.

Descripció del servei Implantació  d'una  estratègia  per  saber  la  qualitat  dels
serveis i l'oferta i pactar un mecanisme de control.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
      X    Creació d’un nou servei
Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Associació Empordà Turisme,  altres  associacions  de la
comarca,  Ajuntaments,  oficines  de  turisme,  empresaris
turístics  i  relacionats  amb el  sector  turístic,  productors
locals,  comerç,  gestors  de  parcs  i  espais  naturals,
monuments i museus, comarques veïnes

Usuaris beneficiaris 
potencials

Associació Empordà Turisme, Ajuntaments,  oficines de
turisme,  empresaris turístics i relacionats amb el sector
turístic,  productors  locals,  comerç,  gestors  de  parcs  i
espais naturals, monuments i museus

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit



Cost anualitat 2020 0,00 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme

Altres àrees del CCAE 
participants
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Programa d'Actuació
Comarcal

Potenciació de la qualitat turística
Fitxa 2.17

Àrea TURISME

Nom del servei Suport i assessorament

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Recursos

Objectiu Augmentar els coneixements i realitzar tasques de suport
als  agents  turístics  de  l'Alt  Empordà  per  ser  més
competitius.

Descripció del servei -  Assessorament   i  informació  genèrica  a  través  de
mitjans sobre temes rellevants en matèria turística.
-  Assessorament  i  suport  individualitzat  esporàdic  o
periòdic.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
             Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Associacions  turístiques  i  consorcis  de  la  comarca,
Ajuntaments,  oficines de turisme, empresaris  turístics i
relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Associació  turístiques  i  consorcis  de  la  comarca,
Ajuntaments, oficines de turisme,  empresaris turístics i
relacionats  amb  el  sector  turístic,  productors  locals,
comerç, gestors de parcs i espais naturals, monuments i
museus

Finançament       X     Corrent  –  Transferències  corrents  /
Subvencions
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)



De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020

Model de producció       X    Gestió Directa
      X    Concessió (LCSP): contracte de serveis
             Conveni

Mitjans personals de l’Àrea - Cap d’Àrea de Turisme

Altres àrees del CCAE 
participants
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Programa d'Actuació 
Comarcal

Potenciació de la qualitat turística
Fitxa 2.18

Àrea TURISME

Nom del servei Conservació de camins i vies rurals

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Manteniment de les xarxes turístiques de la Comarca

Objectiu L'objectiu d'aquest servei és garantir el bon estat dels
camins,  rutes  cicloturístiques  i  vies  rurals  que
transcorrin per més d'un terme municipal i que siguin
gestionades pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Descripció del servei - Inspeccions periòdiques pel control de l'estat  de les
vies, detectar els trams malmesos, desbrossament i fer
una diagnosi del proces de reparació.
- Gestió d’incidències i informes de manteniment
- Contractar la reparació trams malmesos

Desenvolupament
      
X    Ampliació servei vigent   
       Creació d’un nou servei
       Ampliació o suport activitat vigent
       Creació d’una nova activitat
       Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població, visitants

Finançament       
o X    Corrent – Transferències/Subvencions

  - Generalitat, Diputació, ajuntaments
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020



Model de producció
  
    X      Gestió Directa                
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l'Àrea -Cap d’àrea de turisme

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Tècnics
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Programa d'Actuació 
Comarcal

Potenciació de la qualitat turística
Fitxa 2.19

Àrea TURISME

Nom del servei Conservació  de  la  senyalització  de  rutes  turístiques
comarcals

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Manteniment  de  les  xarxes  turístiques  de  la  comarca
que  transcorrin  per  més  d'un  terme  municipal  i  que
siguin  gestionades  pel  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà

Objectiu L'objectiu d'aquest servei és garantir el bon estat del la
senyalització  de  camins,  rutes  cicloturístiques  i  vies
rurals  que  el  propi  Consell  ha  senyalitzat  i  que
transcorren per més d'un terme municipal.

Descripció del servei - Es tractaria de fer inspeccions periòdiques pel control
de  l'estat  de  la  senyalització,  detectar  els  senyals
malmesos i fer una diagnosi del proces de reparació.
- Gestió d’incidències i informes de manteniment
- Contractar la reparació trams malmesos

Desenvolupament
      
        X     Ampliació servei vigent     
   Creació d’un nou servei
   Ampliació o suport activitat vigent
   Creació d’una nova activitat
   Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població/visitants

Finançament       X    Corrent – Transferències / Subvencions
           - Generalitat/Diputació/
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital



De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 28.000,00 €

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l'Àrea
Cap d’Àrea de Turisme

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Tècnics
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3. SERVEIS TÈCNICS

3.1 Programa d'assistència tècnica (PAT)
3.2 Redacció de Plans especials urbanístics de catalogació de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable
3.3 Fiscalització d'obres incloses en el PUOSC
3.4 Execució de plànols d'aixecament topogràfic o d'edificis existents
3.5 Inspeccions d'instal·lacions juvenils
3.6 Inventaris de camins municipals i comarcal
3.7 Gestió del servei d'abastament d'aigua en alta
3.8 Servei de subministrament d'aigua en baixa
3.9 Gestió del sanejament d’aigües residuals
3.10 Assessorament tècnic als ajuntaments i institucions
3.11 Projectes de legalització d'instal·lacions
3.12 Auditories energètiques d’edificis públics
3.13 Certificacions energètiques d’edificis públics
3.14 Plans d’Electrificació Rural de Catalunya
3.15 Gestió i manteniment d'enllumenats públics
3.16 Autoprotecció i plans d’emergència
3.17 Serveis per a la protecció d’incendis



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.1

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Programa d'assistència tècnica (PAT)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ordenació de l'espai urbà i construcció, reformes o ampliacions
d'edificacions de propietat municipal.

Objectiu L'objectiu  d'aquest  servei  és  la  redacció  de  projectes  pels
Ajuntaments amb la finalitat que es puguin dur a terme obres
incloses en el PUOSC, obres pròpies o sol·licitades en altres
programes.

Descripció del servei Anualment es convoca un Programa d'assistència tècnica en el
que  els  Ajuntaments  sol·liciten  projectes  d'obres  o
instal·lacions, direccions d'obres, plans d'accessibilitat, etc. Els
serveis tècnics són els que elaboren i redacten aquests treballs
. 

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
       X   Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments de la Comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població

Finançament
      

      X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
 - Ajuntaments
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

     



Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de 
l'Àrea

- Arquitecta
- Aparellador
- Enginyer tècnic
- Dos delineants 
- 1/2 auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - DL 4/2003, de 4 de novembre, TR de la llei d'organització 
Comarcal de Catalunya
- Reglament del Servei de Cooperació i Assistència Municipal



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.2 

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Redacció de Plans especials urbanístics de catalogació 
de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Regulació urbanística del territori en sòl no urbanitzable.

Objectiu - Preservar el SNU i els seus valors
- Evitar tant el despoblament com les noves ocupacions de
sòl
- Conservar el paisatge

Descripció del servei A partir de l'aprovació de l'antiga Llei 2/2002 d'urbanisme
neix la necessitat de redactar uns plans especials urbanístics
per identificar i regular les masies i cases rurals del territori.
Des  de  l'entrada  en  vigor  d'aquesta  llei  que  els  Serveis
Tècnics redacten aquests plans. 

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X   Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Propietaris de masies

Finançament
    
    X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
 - Ajuntaments
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual



Model de producció        X     Gestió Directa
               Concessió (LCSP)
               Conveni

Mitjans personals de l'Àrea
- arquitecte
- delineant 
- 1/2 auxiliar administrativa 

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - DL 4/2003, de 4 de novembre, TR de la llei d'organització
Comarcal de Catalunya
-  Reglament  del  Servei  de  Cooperació  i  Assistència
Municipal



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.3

Àrea SERVEIS TÈCNICS 

Nom del servei Fiscalització d'obres incloses en el PUOSC

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Pla d'obres i serveis de Catalunya.

Objectiu Control de l'execució de les obres que es duen a terme dins del
PUOSC

Descripció del servei Aquest servei és previ a l'atorgament de la subvenció que la
Generalitat  dona  als  ajuntaments.  Es  tracta  de  comprovar
certificacions d'obra executada.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
       X   Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ajuntaments i població en general

Finançament      
  

      X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
   - Generalitat de Catalunya
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit
      

Cost anualitat 2017 7.541,17 €

Model de producció              X    Gestió directa
       Concessió (LCSP)
                    Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Arquitecte



- aparellador 
- 1/2 auxiliar administrativa 

Altres  àrees  del  CCAE
participants

Títol competencial Conveni de col·laboració entre el Departament de Governació
i  Relacions  Institucionals  i  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà per l'encàrrec de gestió del PUOSC 2008-2012.



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.4

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Execució de plànols d'aixecament topogràfic o d'edificis
existents

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Per dur a terme la redacció de projectes, sovint és necessari
disposar de l'estat actual de l'edificació (en cas de reformes o
ampliacions) o bé disposar de la topografia del terreny sobre
el qual s'ha de construir.

Objectiu Fixar un bon suport tècnic per desenvolupar un projecte, ja
sigui d'espais públics, d'ampliacions o de noves edificacions.

Descripció del servei Es tracta de fer un exhaustiu treball de camp, amb presa de
dades, mides o nivells que l'objectiu requereix.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X   Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ajuntaments de la comarca

Finançament       X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
 - Ajuntaments
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

Model de producció
      

       X   Gestió Directa
Concessió (LCSP)



Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Aparellador 
- dos delineants

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - DL 4/2003, de 4 de novembre, TR de la llei d'organització
Comarcal de Catalunya
-  Reglament  del  Servei  de  Cooperació  i  Assistència
Municipal



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.5

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Inspeccions d'instal·lacions juvenils

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Programa d'instal·lacions juvenils de Catalunya

Objectiu Controlar el compliment de la normativa de les instal·lacions
juvenils de l'Alt Empordà

Descripció del servei Inspeccions  bianuals  a  les  instal·lacions  juvenils  de  la
comarca, tant les existent com les noves. Informes sobre la
legislació i aspectes tècnics que han de complir.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X   Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Instal·lacions juvenils de l'Alt Empordà

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població en general

Finançament  
   

      X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

Model de producció 
     

       X   Gestió Directa
Concessió (LCSP)
       X    Conveni



Mitjans personals de l'Àrea Arquitecta  tècnica

Altres àrees del CCAE 
participants

Àrea de Joventut

Títol competencial - Contracte Programa 2016-2019
- Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.6

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Inventaris de camins municipals i comarcal

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Compliment de la Llei 9/1995, de 27 de juliol de Regulació
de l'accés motoritzat al medi natural

Objectiu Dotar a la comarca d'una informació gràfica i alfanumèrica
de  tots  els  camins  públics  amb  l'objectiu  d'elaborar  un
inventari de camins Comarcal

Descripció del servei - Comprovar i facilitar informació als ajuntaments sobre els
possibles camins públics.
- Els ajuntaments aprovaran o modificaran les propostes.

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X   Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població

Finançament      X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
 - Ajuntaments
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

Model de producció
       

      X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)



Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Arquitecta
- Arquitecte tècnic
- delineant 
- 1/2 auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Àrea de Turisme

Títol competencial -  Llei  9/1995,  de  27  de  juliol  de  Regulació  de  l'accés
motoritzat al medi natural



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.7 

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Gestió del servei d'abastament d'aigua en alta

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Dotar d'un servei de gestió d'abastament d'aigua en alta en
alguns municipis de la comarca

Objectiu Gestionar  i  mantenir  el  servei  d'abastament  domiciliari
d'aigua  potable  fins  als  dipòsits  municipals  de  part  de  la
comarca (xarxes de l’Albera, Estela i Fluvià).
 

Descripció del servei Servei que es basa amb el control de la gestió de diverses
xarxes  de  l'abastament  d'aigua  en  alta,  així  com també el
control de les obres que s'executin.

Desenvolupament       X     Ampliació o suport activitat vigent.
              Creació d’una nova activitat
              Obres

Destinataris Població.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població  de  la  comarca  abastida  per  les  diverses  xarxes
d’aigua en alta.

Finançament
   
      X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
 - Ajuntaments
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

Model de producció       X     Gestió Directa
      X     Concessió (LCSP)
               - Contracte de serveis



Mitjans personals de l'Àrea - Enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa.

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial -   Conveni marc per a l’execució de l’obra i la gestió de la
portada  d’aigua  en  alta  als  municipis  de  Ventalló,
l’Armentera i Viladamat
-  Conveni  de cooperació per al  servei  de subministrament
d’aigua potable en alta als municipis que integren la Xarxa
de l'Albera
- Conveni  de cooperació per al  servei  de subministrament
d’aigua potable en alta als municipis que integren la xarxa de
l'Estela



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.8

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Servei de subministrament d'aigua en baixa

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Dotar d'un servei de gestió de subministrament d'aigua als
municipis de la Comarca

Objectiu L'objectiu d'aquest servei és donar suport als municipis per
facilitar  l'execució  de  les  competències  pròpies  en
abastament d'aigua en baixa.

Desenvolupament
   
            Ampliació servei vigent
     X    Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

 
Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament
   
             Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                - Ajuntaments
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

Model de producció          X    Gestió Directa
               Concessió (LCSP)
               Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativA



Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - DL 4/2003, de 4 de novembre, TR de la llei d'organització
Comarcal de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.9

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Gestió del sanejament d’aigües residuals

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Dotar  d'un  servei  de  gestió  de  les  xarxes  de  sanejament
d'aigües residuals als municipis

Objectiu Gestionar  i  mantenir  el  servei  d’aigües  residuals  des  del
sistema de recollida fins a les estacions depuradores EDAR. 

Descripció del servei Servei de gestió i manteniment de les plantes de sanejament
d’aigües residuals dels municipis, planejant les instal·lacions
noves i les polítiques de sanejament als municipis petits.

Desenvolupament              Ampliació o suport activitat vigent.
      X    Creació d’un nou servei
             Creació d’una nova activitat
             Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca.

Finançament
    
             Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                - Ajuntaments
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

Model de producció
  
             Gestió Directa
      X    Concessió (LCSP)
               - Contracte de serveis



Mitjans personals de l'Àrea - Enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa.

Altres àrees del CCCAE 
participants

Títol competencial - DL 4/2003, de 4 de novembre, TR de la llei d'organització 
Comarcal de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.10

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Assessorament tècnic  periòdic (SAT) o puntual als 
ajuntaments i institucions

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Aplicació de la legislació urbanística als municipis.

Objectiu 
Aquest servei pretén donar assessorament i/o suport tècnic
als municipis que formen part del SAT i als que requereixin
assessorament puntual.

Descripció del servei - Visites periòdiques i  presencials d'un tècnic assessor  als
ajuntaments. 
- Redacció d'informes tècnics, urbanístics,  sobre  activitats
comunicades  o  innòcues,  etc.  pel  ajuntaments  que  ho
requereixin.
-  Assessorament  a  institucions  amb  col·laboracions  en
delineació, en disseny gràfic...

Desenvolupament
         

                Ampliació servei vigent
       X      Ampliació o suport activitat vigent
   Creació d’una nova activitat
   Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població

Finançament Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                - Ajuntaments
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

    



Model de producció      X     Gestió Directa
Concessió (LCSP)
Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Arquitectes
- aparellador
- enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa. 

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - DL 4/2003, de 4 de novembre, TR de la llei d'organització 
Comarcal de Catalunya
- Reglament del Servei de Cooperació i Assistència 
Municipal



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 3.11

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Projectes de legalització d'instal·lacions

Eixos estratègics que 
desenvolupa

 
Legalitzar les instal·lacions que ho requereixin

Objectiu - Legalitzar les instal·lacions industrials davant de la Direcció
General d'Indústria i d'Energia.
- Legalitzar les activitats de règim de comunicació ambiental
davant dels organismes competents.

Descripció del servei Redactar  els  informes  i  projectes  tècnics  i  dur  a  terme  les
visites  de  seguiment  i  control  d’aquelles  instal·lacions
industrials  i  activitats  perquè  la  instal·lació  es  pugui
inspeccionar  i  certificar  a  través  d'una  ECA  (entitat
col·laboradora de l'Administració) 

Desenvolupament
   
           Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
    X    Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament
   
             Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                - Ajuntaments
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual



Model de producció       X    Gestió Directa
             Concessió (LCSP)
             Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - DL 4/2003, de 4 de novembre, TR de la llei d'organització 
Comarcal de Catalunya



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 3.12

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Auditories energètiques d’edificis públics

Eixos estratègics que 
desenvolupa

 
Pla d’Energia i canvi climàtic de Catalunya (2012/2020)

Objectiu Determinar  la  viabilitat  tècnica  i  econòmica  que  presenta
l’aplicació  de  diverses  mesures  energètiques  als  edificis
públics.

Descripció del servei - Proposar millores en la relació entre les fonts energètiques,
els usos energètics i els productes o serveis generats.
-  Inclou  l’avaluació  energètica  i  econòmica  de  totes  les
propostes  de millora  de manera  que  es  puguin  analitzar  els
paràmetres financers que defineixen aquestes viabilitats.

Desenvolupament         X    Ampliació servei vigent
               Creació d’un nou servei
               Ampliació o suport activitat vigent
               Creació d’una nova activitat
               Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca.

Finançament
    
             Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                - Ajuntaments
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual



Model de producció        X    Gestió Directa
            Concessió (LCSP)
            Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Àrea de Medi Ambient.

Títol competencial Pla d’Energia i canvi climàtic de Catalunya (2012/2020)



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 3.13

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Certificacions energètiques d’edificis públics

Eixos estratègics que 
desenvolupa

 
Pla d’Energia i canvi climàtic de Catalunya (2012/2020)

Objectiu Certificar energèticament els edificis públics de la comarca.

Descripció del servei Controlar energèticament els edificis i equipaments públics, de
manera  que  es  realitzin  els  estudis  i  treballs  de  diagnosi
adients. 

Desenvolupament         X     Ampliació servei vigent
                Creació d’un nou servei
                Ampliació o suport activitat vigent
                Creació d’una nova activitat
                Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca.

Finançament
    
             Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
      X    Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
                - Ajuntaments
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

Model de producció          X     Gestió Directa
                 Concessió (LCSP)
                 Conveni



Mitjans personals de l'Àrea - Enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Àrea de Medi Ambient

Títol competencial Pla d’Energia i canvi climàtic de Catalunya (2012/2020)



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 3.14

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Plans d’Electrificació Rural de Catalunya

Eixos estratègics que 
desenvolupa

- Desenvolupar el  programa de subvencions que convoca el
Departament d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya.
-  Facilitar  la  instal·lació  de  línies  elèctriques  i/o  plaques
fotovoltàiques  en entorns rurals.

Objectiu Gestionar i  promoure l’obtenció de subvencions per a obres
d’electrificació  rural,  ja  siguin  la  instal·lació  de  línies
elèctriques o plaques fotovoltaiques.

Descripció del servei Anualment es convocava un programa de subvencions des del
Departament d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya
(fins el termini 2010-2011). Aquells projectes sol·licitats per
ajuntaments  o  particulars  ha  estat  tramitats  i  certificats  pel
Consell Comarcal.

Desenvolupament
   
              Ampliació servei vigent
              Creació d’un nou servei
       X    Ampliació o suport activitat vigent
              Creació d’una nova activitat
              Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i usuaris de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ajuntaments de la comarca i usuaris de la comarca.

Finançament
   
    X      Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
                - Departament d'Energia i Mines
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
             De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual



Model de producció       X     Gestió Directa
              Concessió (LCSP)
              Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Programa de subvencions del Departament d'Energia i Mines



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 3.15

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Gestió i manteniment d'enllumenats públics

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Pla de l’Energia i canvi climàtic de Catalunya 2012/2020 

Objectiu Aconseguir  una  reducció  de  la  contaminació  lluminosa,
protegir  el  medi  natural  a  l’entorn  del  municipi  i  reduir  el
consum energètic.  

Descripció del servei Identificar els punts de les instal·lacions d’enllumenat que cal
adequar, i determinar la prioritat, el pressupost i el calendari de
les accions. 

Desenvolupament
    
             Ampliació servei vigent
             Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
             Creació d’una nova activitat
             Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca.

Finançament       X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
 - Ajuntaments
             Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2017 Depèn de l'activitat anual

Model de producció        X   Gestió Directa



Concessió (LCSP)
            Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Àrea de Medi Ambient.

Títol competencial Pla de l’Energia i canvi climàtic de Catalunya 2012/2020



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 3.16

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Autoprotecció i plans d’emergència

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Desenvolupament del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s’aprova  el  catàleg  d’activitats  i  centres  obligats  a  adaptar
mesures  d’autoprotecció  i  fixa  el  contingut  d’aquestes
mesures. 

Objectiu Confeccionar  els  plans  d’autoprotecció  i  els  plans
d’emergència als municipis.  

Descripció del servei -  El  Consell  Comarcal  disposa  d’un  tècnic  acreditat  per
redactar  plans  d’autoprotecció.  També  es  redacten  plans
d’emergència de l’àmbit local.
- Relacionats amb la redacció d’aquests plans també s’ofereix
la  possibilitat  de  dur  a  terme  l’informe  tècnic  per
l’homologació dels plans d’autoprotecció.

Desenvolupament
    
                Ampliació servei vigent
                Creació d’un nou servei
         X    Ampliació o suport activitat vigent
               Creació d’una nova activitat
               Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca.

Finançament
    
             Corrent – Transferències corrents / Subvencions 
   X       Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
               - Ajuntaments
De capital – Transferències de capital
             De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat Depèn de l'activitat anual



Model de producció      X     Gestió Directa
Concessió (LCSP)
             Conveni

Mitjans personals de l'Àrea - Arquitecte tècnic
- enginyer tècnic 
- 1/2 auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats  i  centres  obligats  a  adaptar  mesures
d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures.



Programa d’actuació 
comarcal

Fitxa 3.17

Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Serveis per a la prevenció d’incendis

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 4.
-Pla d’assistència i suport a la protecció civil (2009)

Objectiu
L’objectiu es fomentar les neteges de les franges a l’entorn del nuclis 
habitats, relacionant aquests treballs amb els treballs de suport comarcal a
la prevenció de riscos i d'emergències.

Descripció del servei

El Consell  Comarcal  ha redactat  els  Plans de delimitació de franges a
l’entorn  dels  nuclis  habitats  per  a  la  prevenció  d’incendis.  A  partir
d’aquests treballs es fomenta, amb l'assessorament tècnic i administratiu,
l’execució  de la neteja de les franges que sol·licitin els ajuntaments.
El servei ha de coordinar-se amb altres serveis de la mateixa naturalesa
que ofereixen altres administracions.

Desenvolupament
Inici del servei: 2017

 Ampliació servei vigent
 X    Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

X     Corrent – Transferències corrents/Subvencions
(puntuals)
 X    Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 17.000,00 €

Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:



Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic  de grau mitjà de protecció civil

Observacions http://mediambient-altemporda.org

Títol competencial

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana
DECRET 64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de
prevenció d’incendis orestals.

http://mediambient-altemporda.org/


4. CONSUM

4.1 Consum



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 4.1

Àrea CONSUM

Nom del servei Consum

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu -  Ajudar  a  exercir  i  defensar  els  drets  de  les  persones
consumidores i usuàries de béns i serveis i afavorir la compra
informada, responsable i segura. La informació, l’educació i la
mediació  són  eines  perquè  en  les  relacions  de  consum  es
respectin els drets de les persones consumidores.

Descripció del servei
-  Informar a les persones  consumidores i  usuàries sobre els
seus drets i la forma d’exercir-los.
- Recepció i tramitació de les consultes, queixes, reclamacions
i denúncies presentades per les persones consumidores.
- Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme
les  mediacions que se’n derivin.
- Gestionar les reclamacions per a la celebració de les vistes
arbitrals de consum.
- Fomentar l’arbitratge de consum com a mitjà de resolució de
conflictes.
- Educar i formar en consum a les persones consumidores.

Desenvolupament
                 
           Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
    X    Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Persones consumidores i usuàries de la comarca. 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Persones consumidores i usuàries de la comarca.

  61.650,82 €



Cost anualitat 2020

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
      X    Conveni
              - Conveni d'encàrrec de gestió de l'ACC

Mitjans personals de l'àrea - Auxiliar administrativa 50% de la jornada.
- Tècnica de consum 100% de la jornada.

Altres àrees del CCAE 
participants

Puntualment es col·labora amb altres àrees del Consell, per a
l'organització  de  sessions  informatives  de  consum,  tant  a
col·lectius de persones consumidores com d'empresaris de la
comarca.

Títol competencial
-  Llei  22/2010,  de  20  de  juliol,  del  Codi  de  Consum  de
Catalunya
-  Decret  98/2014,  de  8  de  juliol,  sobre  el  procediment  de
mediació en les relacions de consumidor
- Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls
oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de
consumidor
- RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i
usuaris i altres lleis complementàries
- Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge

Observacions



5. NOVES TECNOLOGIES

5.1 OCSAE. Oficina comarcal de suport a l’administració electrònica



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 5.1

Àrea NOVES TECNOLOGIES

Nom del servei OCSAE- Oficina comarcal de suport a l'administració 
electrònica

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-  Donar  suport  als  ajuntaments  de  la  comarca  en  temes de
gestió de tecnologies de la informació i les comunicacions.
-  Donar  suport  als  ajuntaments  de  la  comarca  en  l'ús  del
EACAT
- Fer el seguiment i col·laborar en els projectes del Consorci
de l'Administració oberta de Catalunya (AOC) : e-TRAM, c-
TRAM, IDEC, Cercador, IdCat, CatCert, Pecap, Consensus.
- Donar impuls i fer el seguiment de les adhesions al conveni
marc del AOC
- Fer difusió i donar assistència en la utilització dels serveis:
accés als serveis de l'Administració de l'Estat,  Registre E/S,
notificacions telemàtiques, etc,...
- Detectar d'iniciatives
-  Col·laborar  i  fer  el  seguiment  de  la  complementació  de
l'inventari  TIC  anual  de  LOCALRET,  assessorant  als
ajuntaments de la comarca.
-  Fer  el  seguiment  de  la  cobertura  dels  serveis  de
telecomunicacions en el territori.
-  Col·laborar  en  l'organització  de  sessions  conjuntes  o
individuals de suport, assessorament i formació als ens locals.
- Fer el seguiment i col·laborar en la implantació dels serveis
de l'AOC.
-  Donar  el  Servei  de  certificació  digital-  ER-Tcat,  per  la
generació dels certifcats de treballador públic.

Objectiu Assistència als municipis de la comarca 

Descripció del servei Prestar  serveis  d'assistència  tècnica  per  a  la  promoció  i  el
desenvolupament  de  la  societat  de  la  informació  a  les
administracions locals de la comarca

Desenvolupament Ampliació servei vigent
Creació d’un nou servei
      X    Ampliació o suport activitat vigent
Creació d’una nova activitat
Obres



Destinataris Ajuntaments de la comarca i Consell comarcal

Usuaris beneficiaris 
potencials

Personal dels ajuntaments de la comarca i del Consell

Finançament       X    Corrent – Transferències corrents / Subvencions
Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
De capital – Transferències de capital
De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020  31.468,91 €

Model de producció Gestió Directa
Concessió (LCSP)
      X    Conveni:
               - Conveni de col·laboració entre el Consorci AOC
i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en la prestació de
serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de
la  comarca  de  l'Alt  Empordà  per  a  la  millora  de  la
prestació dels serveis públics mitjançant les TIC.

Mitjans personals de l'àrea - 1 Tècnic mig 
- 2 Tècnics auxiliars d'informàtica

Altres  àrees  del  CCAE
participants

Títol competencial -  Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  procediment  administratiu
comú de les administracions públiques.

-  Llei  4/2003,  de 4 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  Text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

Observacions



6. HABITATGE

6.1 Ajut implícit al lloguer social
6.2 Ajuts personalitzats d'especial urgència
6.3 Ajuts rehabilitació d'habitatges
6.4 Borsa de Mediació per al lloguer social
6.5 Cèdules habitabilitat
6.6 Ofideute
6.7 Prestacions permanents per al pagament del lloguer
6.8 Registre sol·licitants habitatges de protecció oficial
6.9 Servei Intermediació Habitatge



Àrea Serveis Tècnics

Nom del servei Habitatge:
  Fitxa  6.1. Ajut implícit al lloguer social

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Garantir  el  dret  de  les  persones  que  no  disposen  de  prou
recursos  econòmics  a  un  habitatge  digne,  evitant  o
minimitzant així el risc d'exclusió  social residencial

Objectiu 
Facilitar l'accés i el  manteniment de l'habitatge a col·lectius
amb  dificultats  econòmiques,  per  tal  de  prevenir  l'exclusió
social residencial 

Descripció del servei
Gestionar les sol·licituds per l'ajut implícit al lloguer social de
manera que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya descompti
directament  del  rebut  del  lloguer  l'ajut  concedit,  el  qual  es
valora tenint en compte el cost del lloguer en relació amb els
ingressos familiars

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei
o Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris
Persones físiques usuàries d'habitatges dels parcs públics de 
lloguer o dels parcs d'habitatges cedits a l'administració per 
destinar-los a lloguer amb ingressos baixos o moderats amb 
risc d'exclusió social residencial

Usuaris beneficiaris potencials
Persones físiques sol·licitants d'un pis de protecció oficial,  
amb dificultats econòmiques amb risc d'exclusió social 
residencial

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021                172.337,38 € (totalitat Servei d’Habitatge)

Model de producció
o Gestió Directa
o Concessió (LCSP):
o Conveni: Agència de l'habitatge;   

Generalitat

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials

Títol competencial
.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions públiques.
.Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual



s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització
comarcal de Catalunya (TRLOCC)

.Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i
foment del mercat de lloguer d'habitatges.

.Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel
Dret a l'Habitatge del 2009 – 2012.

.Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla
pel Dret a l'Habitatge del 2009-2012.

.Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).

.Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes locals.

.Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local.

 



Àrea 
Serveis Tècnics

Nom del servei Habitatge:
   Fitxa 6.2. Ajuts personalitzats d'especial urgència

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Deixar  sense  efecte  l’acció  de  desnonament  judicial  per
impagament del lloguer o d’embargament de l’habitatge per
impagament  de  quotes  hipotecàries,  possibilitant  la
permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva
unitat  de  convivència  i  prevenir  l’exclusió  social  com  a
conseqüència  de la  pèrdua de l’habitatge que constitueix la
residència habitual i permanent

Objectiu 
garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat 
de convivència que han contret deutes en relació a l'habitatge

Descripció del servei
Gestionar  les  sol·licituds  per  les  prestacions que s’atorguen
amb  caràcter  puntual,  en  els  casos  en  què  es  sol·licita  la
prestació per haver contret un deute, i per un període d’un any,
en  els  casos  en  què  se  sol·licita  la  prestació  perquè  s’ha
produït  la  pèrdua  de  l’habitatge  habitual,  sempre  que  es
disposi  de l’informe favorable dels serveis socials d’atenció
primària  o  especialitzada  i  que  es  compleixin  els  requisits
establerts en les bases que regulen dites prestacions

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei

       Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris - Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:
 Rendes de lloguer. 
 Quotes d’amortització del préstec 

hipotecari.
 Covid

- Persones i/o unitats de convivència que han perdut    
l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o 
d'execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats
d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els 
casos de dació en pagament, que quedin degudament 
acreditats.

Usuaris beneficiaris potencials
Aquestes  prestacions  estan  destinades  a  persones  físiques
residents a Catalunya, les unitats de convivència de les quals
tenen uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la
seva integració social,  la  qual  cosa els  podria abocar a una
situació extrema de risc d’exclusió social.

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)



o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021    172.337,38€ (totalitat Servei d’Habitatge)

Model de producció
o Gestió Directa
o Concessió (LCSP):
o Conveni: Agència de l'Habitatge de 

Catalunya; Generalitat de Catalunya

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials, si s'escau

Títol competencial .Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

.Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització
comarcal de Catalunya (TRLOCC)

.Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i
foment del mercat de lloguer d'habitatges.

.Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel
Dret a l'Habitatge del 2009 – 2012.

.Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla
pel Dret a l'Habitatge del 2009-2012.

.Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).

.Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes locals.

.Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local.

 



Àrea 
Serveis Tècnics

Nom del servei Habitatge:
   Fitxa 6.3  Ajuts rehabilitació d'habitatges 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Millorar  els  edificis  d'ús  residencial  tant  pel  que  fa  a  la
conservació com a la millora de la qualitat i  la sostenibilitat,
així com potenciar l'accessibilitat

Objectiu 
Rehabilitació dels edificis per tal d'obtenir una millora de la

qualitat i la sostenibilitat

Descripció del servei
subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais
privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de
conservació,  millora  de  la  qualitat  i  sostenibilitat  o  per
realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei

      X Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris
Les  juntes  de  propietaris,  les  agrupacions  de  juntes  de
propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. 
També poden ser beneficiàries les administracions públiques,
els  organismes i  altres  entitats  de  dret  públic,  així  com les
empreses  públiques  i  societats  mercantils  participades
íntegrament  o  majoritàriament  per  les  Administracions
propietàries dels edificis d'habitatges.

Usuaris beneficiaris potencials
Propietaris d'habitatges que considerin necessari  fer obres de
conservació, o de millora i accessibilitat en els edificis d' ús
residencial
  

Finançament o Corrent – Transferències corrents / 
Subvencions

o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021 172.337,38€ (totalitat Servei d’Habitatge)

Model de producció
o Gestió Directa
o Concessió (LCSP):
o Conveni: Agència de l'Habitatge de   

Catalunya: Generlitat de Catalunya

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials, si s'escau

.Títol competencial .RESOLUCIÓ  GAH/1039/2017,  de  12  de  maig,  per  la
qual  s'obre  la  convocatòria  per  a  la  concessió,  en
règim  de  concurrència  pública  competitiva  i  no



competitiva,  de les subvencions per al  foment de la
rehabilitació  edificatòria  d'edificis  de  tipologia
residencial  per  a  l'any  2017  (ref.  BDNS  346293).
(7371  núm. Resolució  publicat el  17/05/2017 )

.RESOLUCIÓ GAH/904/2017, de 25 d'abril, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions  per  al  foment  de  la  rehabilitació
edificatòria  d'edificis  de  tipologia  residencial.  (7359
núm. Resolució  publicat el  28/04/2017 )

.REIAL DECRET  233/2013,  de  5  d'abril,  pel  qual  es
regula  el  Pla  Estatal  de  foment  del  lloguer
d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració
i  renovació  urbanes,  2013-2016.  (86   núm.  BOE
publicat el  10/04/2013 )

.DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l'habitatge.  (6633   núm.  DOGC   publicat  el
29/05/2014 )



Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Habitatge: 
      Fitxa 6.4. Borsa de Mediació per al lloguer social

Eixos estratègics que 
desenvolupa

 Facilitar  l’accés  i  el  manteniment  de  l’habitatge  de
lloguer  a  persones  en  situació  de  dificultat  i/o
discriminació a la comarca de l'Alt Empordà

 Confeccionar i administrar una sola cartera d’habitatges
de lloguer, el preu dels quals sigui assequible a persones
amb ingressos econòmics reduïts 

 Crear  i  gestionar  una  cartera  de  persones  o  famílies
susceptibles  de  ser  beneficiaris  del  servei
d’intermediació.

Objectiu  Estimular propietaris i inversors privats a posar en el 
mercat de lloguer a través de la “borsa” habitatges a 
persones i/o unitats de convivència amb dificultats per 
accedir al mercat de l'habitatge a causa d' ingressos 
baixos o moderats.

 Facilitar l'accés al mercat de l'habitatge a aquelles 
persones i/o unitats de convivència amb dificultats per 
accedir-hi a causa d'ingressos baixos o moderats.

Descripció del servei
Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-
lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer
social, òrgans depenents d'administracions locals i que integren
la Xarxa de Mediació.
La Borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries
dels  habitatges  i  els  llogaters  i s'ocupa  de  la  formalització  i
seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen
pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i
ofereixen assessorament. Per als demandants d'habitatges amb
ingressos  baixos  o  moderats,  la  Borsa  cerca   l'habitatge  més
adequat i es negocien rendes de lloguer per sota de mercat.

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei
o Ampliació o suport activitat vigent  
o Creació d’una nova activitat 
o Obres

Destinataris 
Persones o unitats de convivència residents a la comarca de l'Alt
Empordà amb ingressos baixos o moderats a les quals el cost de 
l'habitatge pot situar-los en risc d'exclusió social residencial o 
dificultar el seu procés d'inserció social.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Totes aquelles persones o unitats de convivència amb necessitat 
d'habitatge, inscrites en el registre de sol·licitants d'habitatge de 
protecció ofcial que per raons econòmiques no poden accedir al 
mercat de lloguer



Propietaris d'habitatges desocupats que vulguin posar-los en el 
mercat de lloguer
Promotors o,
representants autoritzats dels habitatges desocupats.

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021      172.337,38€ (totalitat Servei d’Habitatge)
 
Model de producció

o Gestió Directa
o Concessió (LCSP):
o Conveni: Agència de l'Habitatge de   

Catalunya: Generalitat de Catalunya

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials, si s'escau

Títol competencial
.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions públiques.
.Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual

s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització
comarcal de Catalunya (TRLOCC)

.Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i
foment del mercat de lloguer d'habitatges.

.Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel
Dret a l'Habitatge del 2009 – 2012.

.Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla pel
Dret a l'Habitatge del 2009-2012.

.Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals
(ROAS).

.Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes locals.

.Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.



Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Habitatge:
   Fitxa 6.5. Cèdules habitabilitat

Eixos estratègics que
desenvolupa

Compliment  de  les  condicions  d'habitabilitat  que  preveu  la
normativa  vigent  pels  habitatges  destinats  a  residència  de
persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats
autoritzades

Objectiu 
Acreditar  el  compliment  dels  nivells  minims  d'habitabilitat
exigibles als habitatges i, certificats per un tècnic, tant de nova
ocupació com d'habitatges usats.

Descripció del servei
Un  tècnic  especialitzat  (aparellador/arquitecte)  comprova  i
certifica  que  l'informe  tècnic  emès  prèviament  per  un
arquitecte garantint els nivells d'habitabilitat exigibles per un
habitatge  en  concret,   correspon  amb  l'estat  real  d'aquell
habitatge.

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent  
o Creació d’un nou servei
o Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris 
Propietaris particulars
promotors d'habitatges                                 o representants 
administradors de finques representants      autoritzats

Usuaris beneficiaris potencials
Qualsevol persona física i/o empresa amb habitatges, ja siguin
nous com habitatges usats en propietat o ve que els gestionin.

Finançament
o Corrent  –  Transferències  corrents /

Subvencions
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021    172.337,38€ (totalitat Servei d’Habitatge)

Model de producció
o Gestió Directa
o Concessió (LCSP):
o Conveni:  amb l'Agència de l'Habitatge de

Catalunya : Generalitat de Catalunya

Altres àrees del CCAE
participants

Serveis Tècnics, si s'escau

Títol competencial .Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

.Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització
comarcal de Catalunya (TRLOCC)

.Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i
foment del mercat de lloguer d'habitatges.

.Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel



Dret a l'Habitatge del 2009 – 2012.
.Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla

pel Dret a l'Habitatge del 2009-2012.
.Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).

.Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes locals.

.Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local.



Àrea SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Habitatge: 
      Fitxa 6.6. Ofideute.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Arbitrar solucions proporcionades i justes entre l'entitat 
creditora i la família o persona deutora i, evitar, en la mesura 
del possible, la pèrdua del  seu habitatge principal 

Objectiu 
Atendre, assessorar i donar suport a les famílies amb 
dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris 
compromesos per a la compra del seu habitatge principal

Descripció del servei Ofideute és un servei d’informació i assessorament adreçat a
les  famílies  amb  dificultats  per  atendre  el  pagament  dels
préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc
de perdre el seu habitatge principal.
Informar  les  famílies  sobre  les  conseqüències  dels
impagaments de les quotes hipotecàries i les responsabilitats
davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució
hipotecària.
Intercedeix per la família amb dificultats de pagament davant
l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord
pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i li
permeti seguir residint en l’habitatge, o la resolució no onerosa
del contracte

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei
o Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris 
 Famílies hipotecades propietàries d’un únic 

habitatge que l’utilitzen com a habitatge 
principal.

 Persones avalistes de préstecs amb garantia 
hipotecària que, per motiu impagament, 
estiguin en risc de perdre el seu habitatge 
principal.

Usuaris beneficiaris potencials Totes aquelles persones de la comarca de l'Alt Empordà 
titulars d'un préstec hipotecari, que tot i no haver desatès les 
quotes del préstec hipotecari de l'habitatge principal del seu 
habitatge principal però són susceptibles de perdre'l a causa de
la previsió de no poder atendre-les.

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit



Cost anualitat 2021    172.337,38€ (totalitat Servei d’Habitatge)

Model de producció
o Gestió Directa
o Concessió (LCSP):
o Conveni: Agència de l'Habitatge de   

Catalunya: Generalitat de Catalunya

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials, si s'escau

Títol competencial
.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions públiques.
.Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual

s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització
comarcal de Catalunya (TRLOCC)

.Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i
foment del mercat de lloguer d'habitatges.

.Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel
Dret a l'Habitatge del 2009 – 2012.

.Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla
pel Dret a l'Habitatge del 2009-2012.

.Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).

.Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes locals.

.Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local.



Àrea Serveis Tècnics

Nom del servei Habitatge:
   Fitxa 6.7. Prestacions permanents per al pagament del 
             lloguer.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Establir per llei un sistema de mesures que garanteixi el dret
de les persones que no disposen de prou recursos a accedir a
un habitatge digne

Objectiu Facilitar l'accés i el  manteniment de l'habitatge a col·lectius
amb  dificultats  econòmiques,  per  tal  de  prevenir  l'exclusió
social residencial 

Descripció del servei Recepció  i  gestió  de  les  sol·licitud  d'aquests  ajuts  a  fons
perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de
convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el
cost  de  l’habitatge  pot  situar  en  risc  d’exclusió  social
residencial;  entenen que hi ha risc d'exclusió social quan la
unitat  de  convivència  paga  un  lloguer  superior  al  que
correspon com a lloguer just (lloguer que no superi el  30%
dels  ingressos  de  la  unitat  de  convivència),  amb  especial
atenció a les  famílies monoparentals  i  dones en situació de
violència de gènere.

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei

       Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris
Persones  físiques  residents  a  la  comarca  de  l'Alt
Empordà que acreditin la residència legal a Catalunya
durant un mínim de 5 anys, dos dels quals han d’esser
immediatament anteriors a la data de presentació de la
sol·licitud, llevat de persones catalanes retornades, a
les quals no s’exigeix el període mínim de residència ;
que  siguin  titulars  d’un  contracte  de  lloguer  d’un
habitatge  destinat  a  domicili  habitual  i  permanent  i
que tinguin uns ingressos no superiors a 2'5 vegades
l'IRSC

Usuaris beneficiaris potencials
.Qualsevol persona titular d'un contracte de lloguer amb 
ingressos baixos o moderats

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021   172.337,38€ (totalitat Servei d’Habitatge)
o Gestió Directa



Model de producció o Concessió (LCSP):
o Conveni:Agència de l'Habitatge de   

Catalunya; Generalitat de Catalunya

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials, si s'escau

Títol competencial .Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

.Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització
comarcal de Catalunya (TRLOCC)

.Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i
foment del mercat de lloguer d'habitatges.

.Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel
Dret a l'Habitatge del 2009 – 2012.

.Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla
pel Dret a l'Habitatge del 2009-2012.

.Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).

.Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes locals.

.Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local.



Àrea SERVEIS TÈCNICS - HABITATGE

Nom del servei Habitatge. 
   Fitxa 6.8. Registre sol·licitants habitatges de protecció   
              oficial.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

 Constituir una base operativa per adjudicar HPO i 
donar transparència i control per a què es destinin 
d'una manera efectiva a atendre la població amb 
necessitat d'habitatge.

 Millorar la prestació del servei  d'interès general que 
constituiex la política pública d'habitatge amb 
protecció oficial

Objectiu 
Inscriure al registre únic d'HPO a totes aquelles persones que 
desitgin optar a un habitatge de protecció oficial

Descripció del servei
Inscripció dels sol·licitants que reuneixin els requisits, al 
registre d'HPO per tal de poder proporcionar informació sobre 
les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb 
protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els 
processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, 
tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei
o Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris Totes aquelles persones de la comarca de l'Alt Empordà que 
vulguin optar a la concessió d'un habitatge amb protecció 
oficial i que compleixin els requisits establerts

Usuaris beneficiaris potencials
Persones residents a la comarca de l'Alt Empordà amb 
ingressos baixos o moderats, que tinguin necessitat d'habitatge 
i que no siguin titulars, llevat d'excepcions molt concretes, del 
ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi sobre un habitatge.

Finançament
o Corrent – Transferències corrents / 

Subvencions
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021    172.337,38€ (totalitat Servei d’Habitatge)

Model de producció
o Gestió Directa
o Concessió (LCSP):
o Conveni: Agència de l'Habitatge de   

Catalunya; Generalitat de Catalunya



Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials, si s'escau 

Títol competencial .Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

.Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització
comarcal de Catalunya (TRLOCC)

.Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i
foment del mercat de lloguer d'habitatges.

.Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel
Dret a l'Habitatge del 2009 – 2012.

.Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla
pel Dret a l'Habitatge del 2009-2012.

.Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).

.Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes locals.

.Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local.



Àrea 
Serveis Tècnics

Nom del servei Habitatge:
    Fitxa 6.9.  Servei Intermediació Habitatge

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Arbitrar  solucions  proporcionades  i  justes  entre  l'entitat
creditora i la família o persona deutora i, evitar, en la mesura
del posssible, la pèrdua del  seu habitatge principal, així com
així com garantir una unitat d’actuació i  de resposta davant
dels  problemes que plantegen els  ciutadans i  facilitar-los  la
proximitat  al  servei  d’assessorament  en  l’àmbit  de
l’emergència habitacional.

Objectiu 
Atendre,  assessorar  i  donar  suport  a  les  famílies  amb
dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris,
així com assessorar i acompnayar  en els casos de problemes
amb els contractes de lloguer

Descripció del servei El Servei d'Intermediació consisteix en la prestació d'un servei
d’atenció  a  les  persones  amb  problemes  de  pagament  de
l’habitatge principal, així com garantir una unitat d’actuació i
de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans
i  facilitar-los  la  proximitat  al  servei  d’assessorament  en
l’àmbit de l’emergència habitacional.

Desenvolupament
o Ampliació servei vigent
o Creació d’un nou servei

      X Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat
o Obres

Destinataris
persones que tinguin alguna problemàtica relacionada amb els
deutes de l’habitatge i/o que presentin un risc de perdre el seu
habitatge principal.

Usuaris beneficiaris potencials
persones que tinguin alguna problemàtica relacionada amb els
deutes de l’habitatge i/o que presentin un risc de perdre el seu
habitatge principal.

  

Finançament o Corrent – Transferències corrents / 
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

       No hi ha finançament atès que no es percep cap 
contraprestació econòmica

 Cost anualitat 2021           172,337,38€ (totalitat Servei d’Habitatge)

Model de producció
o Gestió Directa
o Concessió (LCSP):
o Conveni: Agència de l'Habitatge de   

Catalunya: Generlitat de Catalunya i 



Diputació de Girona

Altres àrees del CCAE 
participants

Serveis Socials, si s'escau

.Títol competencial .RESOLUCIÓ GAH/1039/2017,  de  12  de  maig,  per  la
qual  s'obre  la  convocatòria  per  a  la  concessió,  en
règim  de  concurrència  pública  competitiva  i  no
competitiva, de les subvencions per al foment de la
rehabilitació  edificatòria  d'edificis  de  tipologia
residencial  per  a  l'any  2017  (ref.  BDNS  346293).
(7371  núm. Resolució  publicat el  17/05/2017 )

.RESOLUCIÓ GAH/904/2017, de 25 d'abril, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions  per  al  foment  de  la  rehabilitació
edificatòria  d'edificis  de  tipologia  residencial.  (7359
núm. Resolució  publicat el  28/04/2017 )

.REIAL DECRET  233/2013,  de  5  d'abril,  pel  qual  es
regula  el  Pla  Estatal  de  foment  del  lloguer
d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració
i  renovació  urbanes,  2013-2016.  (86   núm.  BOE
publicat el  10/04/2013 )

.DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l'habitatge.  (6633   núm.  DOGC   publicat  el
29/05/2014 )



7. JOVENTUT

7.1 Tècnics Compartits
7.2 Suport a l’associacionisme i al lleure
7.3 Gestió de les instal·lacions juvenils
7.4 Supervisió d’activitats de lleure
7.5 Gestions i serveis de la Universitat Oberta de Catalunya
7.6 Emissió de carnets
7.7 Servei de Treball Jove
7.8 Assessoria i informació juvenil en educació
7.9 Informació i prevenció en salut
7.10 Accions mancomunades
7.11 Servei de Mobilitat Internacional
7.12 Oficina Jove de l’Alt Empordà
7.13 Programació d’activitats juvenils
7.14 Servei Comarcal de prevenció de les violències masclistes
7.15 Servei Infosex
7.16 Servei de documentació juvenil



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 7.1

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Tècnics Compartits

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Territori

Objectiu Desenvolupar  i  fer  extensibles  les  polítiques  de  joventut  al
conjunt de municipis de la comarca.
Donar suport als municipis en la realització de polítiques de
joventut.
Fomentar la realització de planificació estratègica en l’àmbit
de la joventut als municipis de l’Alt Empordà.

Descripció del servei Aquest projecte és l'eix vertebrador i de desenvolupament de
les  polítiques  de  joventut  a  molts  dels  municipis  de  l'Alt
Empordà.  Consisteix  en  l’elaboració  d’un  conveni  (i  el  seu
foment) amb els municipis de la comarca per tal de posar a
disposició dels municipis figures professionals de la joventut,
com  ara  tècnics/ques  i  dinamitzadors/es.  Els  convenis
s’adapten  a  les  necessitats  i  capacitats  pressupostàries  dels
municipis,  resultant  amb  diferents  tipus  de  vinculació  als
municipis  (tipus  de  professional,  dedicació  horària,  tasques
que  desenvolupa,  etc.).  La  finalitat  d’aquestes  professionals
consisteix  en  desenvolupar  les  polítiques  de  joventut  als
municipis de l’Alt  Empordà, dinamitzar els espais juvenils i
els  serveis  d’atenció,  informació  i  acompanyament  de  les
persones i entitats joves, i  a impulsar,  si es pot,  planificació
estratègica municipal en matèria de joventut.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Municipis (equips polítics) de la comarca de l’Alt Empordà.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els beneficiaris són tots els i les joves de  14 a 29 anys dels
municipis corresponents.



Finançament
X  Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,…) 
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 El cost del servei va en funció de la dedicació i de les tasques a
realitzar  a  cadascun  dels  municipis  que  forment  part  del
projecte. Cadascun dels municipis aporta una quantitat pactada
amb el consell comarcal i que va en funció de la població del
municipi i de la dedicació del tècnic de joventut.

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
             Conveni
             

Mitjans personals de l'àrea
- Tècnic Comarcal de Joventut

-  5  Tècniques  Compartides  de  Joventut  (1  de  les  quals  a
dedicació parcial)

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - Contracte Programa 2016-2020
Fitxa  43  –  Serveis  de  professionals  compartits  per  al
desenvolupament del projecte Territori.
El  Pla nacional  de joventut  de Catalunya 2010-2020 és una
eina per a la població jove dels nostre país la finalitat última de
la qual és facilitar el procés d'emancipació juvenil i fomentar
el protagonisme i la participació de les persones joves en la
construcció del seu propi projecte de vida i la seva incidència
en la societat.
El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a
terme  i  treballar  per  assolir  els  objectius  del  pla  són  la
Generalitat  de  Catalunya,  el  món  local  i  el  conjunt  del
moviment juvenil organitzat.
La concreció del PNJCat al territori, de la mà dels ens locals,
són el projecte Territori i el Pla d'acció territorial, que estableix
els objectius i les prioritats de treball per als ens locals, així
com els òrgans de coordinació amb tots els agents implicats.
Un dels elements clau és promoure que en el desplegament de
professionals de joventut en el  territori es vetlli per l'equilibri
territorial  i  es  permeti  que  els  ajuntaments  petits  puguin
disposar d'una persona tècnica de joventut, però, alhora, fer-ho
donant  prioritat  a  l'eficiència,  optimitzant  recursos  i  creant
sinergies.



Una  eina  per  assolir  aquests  objectius  és  el  projecte
Professional Compartit, que consisteix en el fet que, sota el seu
lideratge, la tutela, la coordinació, el seguiment i en el marc de
la  infraestructura  laboral  administrativa  dels  consells
comarcals, es contractin professionals especialistes en matèria
de joventut que prestin els seus serveis de manera compartida
en diversos ajuntaments l'abast o les característiques dels quals
fan que no tingui sentit que contractin personal tècnic propi.

-  Convenis  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i
ajuntaments  per  al  desenvolupament  del  Projecte  Tècnic  de
Joventut Compartit.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal Fitxa 7.2

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Suport a l’associacionisme i al lleure
 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Territori

Objectiu Fomentar l’interès de les persones joves per implicar-se en el
seu entorn, així com la cultura participativa.
Donar  reconeixement  i  difusió  a  les  diferents  formes  de
participació  juvenil  existents,  tant  les  que  provenen  de
l’Administració com les que són d’iniciativa ciutadana.
Dotar de protagonisme i reconeixement a les entitats juvenils
no lucratives  de l’Alt  Empordà en  la  presa  de decisions  en
l’àmbit de la joventut.
Reforçar el paper de les entitats juvenils no lucratives de l’Alt
Empordà en l’àmbit municipal.
Incrementar  i  millorar  la  interlocució  dels  i  les  joves  amb
l’Administració.

Descripció del servei Aquest projecte de suport a l’associacionisme i al lleure, està
dividit en dos àmbits d’actuació:  en primer lloc, el foment de
l’associacionisme  juvenil  a  l’Alt  Empordà,  identificant
oportunitats  per  recolzar  l’emergència  de  noves  entitats,  i
acompanyar-les en el procés. En segon lloc, en la realització
d’actuacions i el desplegament d’un Servei de Foment i Suport
de les entitats juvenils no lucratives de l’Alt Empordà.
El servei de suport a l'associacionisme i al lleure, amb seu a
Oficina  Jove  de  Figueres  –  Alt  Empordà,  ofereix
assessorament, formació, cessió d’espais, suport a iniciatives
juvenils, informació de subvencions per a entitats, organitza la
trobada  comarcal  d’entitats  juvenils,  reunions  trimestrals,
tramesa d’informació, etc. Combina elements d’oci i de lleure
amb elements formatius, prioritzant en totes les actuacions la
participació  de  les  persones  joves  en  el  seu  disseny  i
desenvolupament. 
El projecte es recolza en les tècniques de l’Oficina Jove, així
com en els i les professionals compartides, que despleguen les
actuacions  d’informació,  suport,  assessorament  i
acompanyament als diversos municipis de l’Alt Empordà. En
aquest sentit, una de les seves funcions principals consisteix en
donar suport a les iniciatives juvenils proposades als municipis



(tant per part del Servei de Joventut de l’Alt Empordà com per
part  de  joves  locals),  i  realitzar  acompanyaments  en
l’assumpció  de  responsabilitats  i  fomentar  l’intercanvi  i  el
voluntariat.  Alhora,  es  fomenta  la  interrelació  entre  entitats
juvenils  tant  a  escala  municipal  com comarcal,  així  com la
relació entre entitats juvenils i d’altre tipus a escala municipal.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris 
Joves  i  entitats  de  la  comarca  que  treballen  en  el  mon  del
lleure
 
 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Les entitats i institucions que organitzen activitats de lleure a
la comarca.
Les entitats juvenils i/o els grups de joves no associats.

Finançament
X     Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 El cost depèn del nombre d'accions que es desenvolupen. Per
aquest  2020,  a  part  dels  recursos  humans de  l'àrea  que s'hi
destinen, la partida destinada serà de 6.000,00 €.

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
             Conveni
             

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut

- 5 Tècniques Compartides de Joventut (1 de les quals a 
dedicació parcial)

- Dinamitzador juvenil



Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
Article 13. Actuacions complementàries dels municipis en 
matèria de joventut.
Article 14. Assistència i cooperació dels ens locals 
supramunicipals als municipis.

- Decret 267/2016,de 5 de juliol, de les activitats d'educació en
el lleure en les quals participen menors de 18 anys

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.3

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Gestió de les instal·lacions juvenils
 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Territori

Objectiu Assegurar  les  condicions  infraestructurals  dels  equipaments
comarcals en els quals es  concreta la XNEJC.
Gestionar  les  instal·lacions  dels  equipaments  juvenils  de  la
comarca i  les seves condicions per  a correcta realització del
SIOAJ.

Descripció del servei Aquest projecte ordena el conjunt d’actuacions que es realitzen
en  la  gestió  de  les  instal·lacions  juvenils  en  les  quals  es
concreta  el  desplegament  de  la  XNEJC,  corresponents  a
l’aplicació  dels  elements  definits  en  Reglament
d’instal·lacions  destinades  a  activitats  amb  infants  i  joves.
Aquestes  actuacions,  realitzades  pel  SCJAE i  efectuades  al
territori  a  través  del  seu  equip  tècnic,  consisteixen  en  la
conservació  i  millora  de  les  instal·lacions  juvenils  de  l’Alt
Empordà, per tal d’assegurar-ne les condicions d’accessibilitat,
salubritat, comoditat, atractivitat per a les persones joves, etc.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Directament els propietaris i gestors d’instal·lacions Juvenils, i
secundàriament la població jove que en farà ús en un futur.
  

Usuaris beneficiaris 
potencials

Tots els usuaris  de les instal·lacions juvenils  de la comarca,
albergs,  cases  de  colònies,  terrenys  de  campada  i  aules  de
natura.
 



Finançament
X     Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 La Direcció General de Joventut realitza  una aportació anual
per finançar les inspeccions que es porten a terme. Per a l'any
2020 és de 3.065,68 €.

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
      X  Conveni: Contracte Programa - Direcció General de
Joventut
             
 

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants Àrea de Serveis Tècnics a través de l'arquitecta tècnica.

Títol competencial - Contracte Programa 2016-2020
Fitxa 31.2 – Competències delegades als consells comarcals en
matèria de polítiques de  joventut – Inspecció d'instal·lacions
juvenils. 
L'article  2.1  b)  del  Decret  140/2003,  de  10  de  juny,
d’aprovació  del  Reglament  d’instal·lacions  destinades  a
activitats  amb  infants  i  joves,  estableix  que  a  la  Direcció
General de Joventut li correspon inspeccionar les instal·lacions
juvenils  per  tal  d'assegurar,  en  tot  moment,  les  seves
condicions tècniques.
• L'article 3.1 del Decret 140/2003, de 10 de juny, estableix
que  les  comarques  i  els  municipis  poden  exercir  potestats
d'execució sobre les instal·lacions juvenils del seu territori.
•  D’acord  amb  la  Llei  38/1991,  de  30  de  desembre,
d’instal·lacions  destinades  a  activitats  amb  infants  i  joves  i
mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la
Generalitat va delegar als consells comarcals les competències
d’execució  en  matèria  d’instal·lacions  juvenils.  Aquesta
delegació es va fer materialment efectiva amb la signatura del
corresponent  conveni  de  delegació  de  competències  amb el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.4

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Supervisió d’activitats de lleure
 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Territori

Objectiu Vetllar  pel  compliment  de  la  normativa  vigent  en  la
planificació i execució d’activitats de lleure juvenil que tenen
lloc a l’Alt Empordà.

     Supervisar la realització de les activitats de lleure juvenil que
tenen lloc a l’Alt Empordà.

Descripció del servei Aquest projecte ordena el conjunt d’actuacions que es realitzen
en la supervisió de les activitats de lleure juvenil que tenen lloc
a  l’Alt  Empordà,  per  tal  d’assegurar  el  compliment  de  la
normativa vigent en la planificació i execució de les mateixes.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Agents  que  realitzen  activitats  de  lleure  juvenil  a  l’Alt
Empordà (entitats de lleure, administracions, empreses, etc.).

Usuaris beneficiaris 
potencials

Infants i joves que participen en les activitats de lleure que es
desenvolupen a la comarca i les seves famílies.

Finançament
X     Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit



Cost anualitat 2020 La Direcció General de Joventut realitza  una aportació anual
per finançar les inspeccions que es porten a terme. Per a l'any
2020 és de 3.550,00 €.

Model de producció       X    Gestió Directa
Concessió (LCSP)
     X   Conveni: Contracte Programa - Direcció General de
Joventut
            
 

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Tècnic de Programes  
- Auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - Contracte Programa 2016-2020
Fitxa 31.3 – Competències delegades als consells comarcals en
matèria  de  polítiques  de  joventut  –  Seguiment  d'activitats
d'educació el lleure.

- Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació
en  el  lleure  en  les  quals  participen  menors  de  18  anys,
estableix  que  correspon  a  la  Direcció  General  de  Joventut
efectuar  les  visites  de  comprovació  corresponents  i  el
seguiment de les activitats que són objecte d'aquest programa.
Amb l'entrada en vigor del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de
delegació  de  competències  de  la  Generalitat  en  matèria  de
joventut  a  les  comarques,  es  deleguen  les  competències  en
matèria  d'instal·lacions  juvenils  destinades  a  activitats  amb
infants i joves.
Per tot això, els consells comarcals vetllen pel compliment de
la normativa en matèria  d'activitats d'educació en el lleure en
les  quals  participen menors  de  18 anys,  realitzant  la  funció
d'assessorament  a  les  entitats  organitzadores  i  les  visites  de
comprovació i seguiment a les activitats que es desenvolupen
en el  seu  territori,  elaborant  aquells  informes  referents  a  la
normativa  aplicable  que  siguin  requerits  i  tramiten  els
documents derivats d'aquesta normativa.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.5

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Gestions i serveis de la Universitat Oberta de Catalunya

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Territori

Objectiu Teixir vincles entre el SCJ i la UOC.

Descripció del servei La  Universitat  Oberta  de  Catalunya  disposa  d’un  punt
d’atenció, informació i consulta a l’Oficina Jove de Figures –
Alt Empordà, en els quals s’hi poden realitzar consultes sobre
les opcions formatives i sobre documentació acadèmica, s’hi
poden  retornar  llibres,  i  disposa  d’una  sala  d’estudi  amb
connexió a internet.
Oferir  un  espai  físic,  de  consulta,  suport  i  atenció  a  les
persones que vulguin realitzar estudis universitaris a distància.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, joves majors
d’edat de l’Alt Empordà. 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Joves i adults que estudiïn o vulguin fer-ho en qualsevol de les
formacions de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Finançament
X     Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)



 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 Part  del  cost  del  professional  del  consell  comarcal  que
desenvolupa aquesta tasca.

Model de producció              Gestió Directa
Concessió (LCSP)
             Conveni: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Auxiliar administrativa
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Aquest  servei  s'ofereix  en  el  marc  del  conveni  amb  la
Universitat Oberta de Catalunya.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.6

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Emissió de carnets

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Territori

Objectiu Fomentar, facilitar i acompanyar en la realització de gestions i
tràmits als i a les joves de la comarca.
Fomentar i facilitar l’adquisició de carnets per a la mobilitat
juvenil.

    Acompanyar i apoderar les persones joves en la realització i
gestió de tràmits a través de consultes personalitzades.

Descripció del servei Servei  generalista vinculat  a altres serveis oferts  a  l’Oficina
Jove de Figueres – Alt Empordà, com ara el SIOAJ o el Servei
de Mobilitat Internacional. Consisteix en l’acompanyament a
les persones joves en la realització de processos de gestió, com
poden  ser  la  tramitació  d’un  carnet  d’alberguista,  gestions
administratives, etc.
Tenir un punt físic per a realitzar les gestions i emissions de 
carnets com ara el d’estudiant o alberguista que són d’ús 
freqüent entre els joves.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Població jove de l’Alt Empordà.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Joves, adults i famílies que vulguin gaudir dels avantatges dels
diferents carnets internacionals. 

Finançament
Corrent – Transferències corrents/Subvencions 
(puntuals)
X Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)



 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 Anualment s'aproven els preus de  cadascun dels carnets que
s'expedeixen.

Model de producció              Gestió Directa
Concessió (LCSP)
             Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Auxiliar administrativa

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial Aquest  servei  s'ofereix  en  el  marc  de  la  delegació  de
competències de joventut per part de la  Direcció General de
Joventut.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.7

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Servei de Treball Jove

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Transicions juvenils

Objectiu Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les
seves oportunitats d’accés al  treball i la realització del propi
projecte professional en igualtat d’oportunitats. 
Millorar les condicions laborals i la qualitat del treball juvenil.
Fomentar noves i millors oportunitats per al desenvolupament
professional de les persones joves de l’Alt Empordà.

Descripció del servei Servei  d’informació,  assessorament  i  acompanyament  en
temes  ocupacionals  i  formatius  per  a  persones  joves.  És
desplegat per les Tècniques Referents d’Ocupació Juvenil del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que es poden trobar als
espais  joves  de  Roses,  Castelló  d’Empúries,  L’Escala,  i  a
l’Oficina  Jove  de  Figueres  –  Alt  Empordà.  Ofereixen
informació  i  assessorament  a  l’hora  d’escollir  trajectòries  i
itineraris  i  opcions  formatives,  informació  sobre  serveis  i
recursos  laborals  i  informació  sobre  el  funcionament  del
programa  de  Garantia  Juvenil;  així  com  assistència  i
acompanyament en l’elaboració del  currículum i la cerca de
feina i formació professional i laboral.

L’esfera  laboral  resulta  ser  un  element  central  en  la
configuració de les trajectòries d’emancipació de les persones
joves. Per tal que les persones joves de l’Alt Empordà puguin
abordar  la  seva  trajectòria  laboral  amb  èxit,  cal  que  les
polítiques  de  joventut  incideixin  en  les  condicions
d’ocupabilitat de les persones joves. Per aquest motiu, resulta
fonamental l’articulació de serveis especialitzats i que puguin
oferir informació, assessorament i acompanyament de qualitat
als i a les joves de la comarca, i que siguin accessibles.

Desenvolupament
                 
          Ampliació servei vigent
      X Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres



Destinataris Població jove de l’Alt Empordà.
 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Joves de 16 a 29 anys que vulguin formar-se o trobar feina.

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 El cost del servei és cofinançat pel Fons  Social Europeu i la
Iniciativa d'Ocupació Juvenil  i  pel  Departament d'Empresa i
Treball  de la Generalitat  de Catalunya. La subvenció rebuda
per  a  la  contractació  de  dues  referents  per  un  any  és  de
73.600,00 €.

Model de producció              Gestió Directa
Concessió (LCSP)
             Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- 2 Tècniques referents d’ocupació juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

-Real  Decreto-ley  6/2016,  de  23  de  diciembre,  de  medidas
urgentes  para  el  impulso  del  Sistema  Nacional  de  Garantía
Juvenil.
 
-  ORDRE TSF/3125/2020,  de  25  de  novembre,  per  la  qual
s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de
subvencions  destinades  a  donar  continuïtat  al  Programa
referent de treball juvenil.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.8

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Assessoria i informació juvenil en educació

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Transicions juvenils

Objectiu Apoderar,  orientar  i  acompanyar  la  persona  jove  en  el  seu
procés  d’emancipació,  a  fi  d’afavorir  la  realització  del  seu
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
Apoderar  i  conscienciar  les  persones  joves  de  la  seva
responsabilitat  i  protagonisme  en  el  propi  procés
d’emancipació. 
Garantir  a  la  població  jove  de  la  comarca  l’orientació  en
diversos àmbits i dimensions de la  seva persona i de la seva
vida  per  facilitar  la  presa  de  decisions  i  la  planificació  del
propi itinerari emancipador.

Descripció del servei El servei d'Informació, Orientació i Assessorament Juvenil és
un espai on s'atén, s'acompanya i és resolen consultes i dubtes
als  i  a  les  joves  en  el  seu  procés  d'emancipació;  oferint
assessorament  personalitzat  en  temes  com  l’educació,  la
mobilitat,  l’ocupació,  la  salut,  el  temps  lliure,  i
l’associacionisme. El servei, ubicat a l’espai físic de l’Oficina
Jove  de  Figueres  –  Alt  Empordà,  disposa  de  material
informatiu i ordinadors de consulta, així com espais de treball i
d’estudi;  i  des del  mateix servei  s’organitzen trimestralment
xerrades  informatives  sobre  temes  concrets  d’actualitat  o
d’interès pels i les joves. Per fomentar l’ús del servei i facilitar
la seva accessibilitat, des del Servei es realitzen atencions en
diferents  centres  educatius  i  diferents  espais  joves  de  la
comarca,  així  com en  esdeveniments  organitzats  pel  Servei
Comarcal de Joventut.

La incidència de la persona jove en la configuració del  seu
propi  itinerari  educatiu  està  directament  relacionada  amb la
seva capacitat per prendre decisions vers la pròpia trajectòria, i



és aquí on incideixen les polítiques de joventut en l’àmbit de
l’emancipació.  Per  aquest  motiu,  resulta  fonamental
l’articulació  de  serveis  especialitzats  i  que  puguin  oferir
informació, assessorament i acompanyament de qualitat als i a
les joves de la comarca, i que siguin accessibles.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Població jove de l’Alt Empordà.
 

Usuaris beneficiaris 
potencials

En poden ser beneficiaris tots els joves i les seves famílies. 

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 Part  del  cost  dels  professionals  de  l'àrea  de  joventut  que
desenvolupen aquesta tasca. Influeix la dedicació i el número
d'hores que realitzen.

Model de producció              Gestió Directa
Concessió (LCSP)
             Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- 5 Tècniques Compartides de Joventut
- Tècnic de Programes Juvenils
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

Títol competencial - Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
Article  13.  Actuacions  complementàries  dels  municipis  en
matèria de joventut.
Article  14.  Assistència  i  cooperació  dels  ens  locals
supramunicipals als municipis.



- Conveni  d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’ajuntament de Figueres per a realització de
determinades actuacions en matèria de joventut.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.9

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Informació i prevenció en salut

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Benestar

Objectiu Informar, prevenir i conscienciar a la població jove sobre tot
allò  que  tingui  a  veure  amb  la  salut  i  els  pugui  afectar
directament.
Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els
àmbits que afecten les  persones joves:  salut  física i  mental,
afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc.
Augmentar  l’adquisició de coneixements,  hàbits  i  conductes
que contribueixin a la promoció de  la salut  de  les  persones
joves.
Fomentar el coneixement dels programes de salut adreçats a
joves a través dels i de les mateixes joves (boca orella i agents
de salut).
Millorar (positivitzar) la valoració i la imatge de les persones
joves  respecte  els  programes  i  serveis  que  s’ofereixen  en
l’àmbit de la salut juvenil.
Prevenir l’adquisició d’hàbits de consum de drogues.

Descripció del servei Dispositiu de professionals del Servei de Joventut del Consell
Comarcal  per  desenvolupar  tasques  d'informació  i
assessorament en salut als municipis de la comarca, així com
atencions  i  assessorament  especialitzats  en  diferents  temes
relacionats amb la salut i els joves.

Les tasques d’informació i assessorament que es desenvolupen
van  dirigides  tant  a  joves  com  a  les  seves  famílies.
Consisteixen  principalment  en  l’oferta  de  consell  i  el
seguiment  davant  d’hàbits  de  consum  i  conductes  de  risc,
l’orientació  en  qüestions  relacionades  amb  el  sexe  i  la
sexualitat, la identificació preventiva de trastorns alimentaris,
malalties,  infeccions,  pandèmies,  tòxics,  etc.  Alhora  també
s’amplia l’oferta d’assessorament a professionals que treballen
amb joves, i també acompanyament en processos de derivació



i  acompanyament  a  altres  serveis  i  consultes  en  línia
d’aquestes temàtiques.

Dins  d’aquest  projecte  poden  aparèixer  formacions
especifiques  com  el  curs  d’Agent  Jove  de  Salut,  per  a
transmetre conductes i hàbits de salut entre iguals.

La joventut és una etapa en què es defineixen bona part dels
processos  que  determinaran  les  condicions  de  vida  futures.
Quan  parlem de  joves  i  salut  no  hauríem de  limitar-nos  al
tractament de les condicions de salut presents, sinó als hàbits i
comportaments  que  tindran  uns  o  altres  efectes  en  les
condicions  de  salut  futures.  En  aquest  marc  es  presenta
necessari realitzar actuacions per a la prevenció de conductes
de risc, així com per a la promoció d’hàbits saludables.

La  joventut  és  un  dels  moments  de  la  trajectòria  de  les
persones en que aquestes comencen a conèixer, familiaritzar-se
i  adoptar  hàbits  de  consum de  drogues,  que  poden  resultar
nocives per la seva salut.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Els 68 ajuntaments de l'Alt Empordà.
 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Joves  entre  14  i  29  anys,  famílies,  altres  agents  (serveis,
entitats, administracions, etc.) que sol·licitin un assessorament.

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 El cost depèn del nombre d'accions que es  desenvolupen en
aquest sentit i de les demandes de suport rebudes per part dels
ajuntaments i dels propis joves. Per aquest 2020, a part dels
recursos humans de l'àrea que s'hi destinin, la partida destinada
a  programes  de  promoció  i  suport  a  en  salut  juvenil  és  de
4.000,00 €.

Model de producció               Gestió Directa
 Concessió (LCSP)



              Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Tècnica referent de Salut Juvenil
- Tècnic de Programes Juvenils
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

Col·laboració en alguns dels projectes amb  l'àrea de Serveis
Socials.

Títol competencial
- Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.10

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Accions mancomunades

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Desenvolupar diferents actuacions que beneficiïn al conjunt de
municipis de la comarca.
Enfortir  la  implementació de les  polítiques  de joventut  a  la
comarca.
Contactar  i  col·laborar  entre  els  diferents  professionals  que
treballen en l’àmbit de la joventut a la comarca.
Fomentar la participació tant a nivell individual com a nivell
associatiu.

 

Descripció del servei L’objectiu  principal  que  es  persegueix  amb  el  Projecte
d’Accions  Mancomunades  és  que  les  diferents  actuacions  i
activitats  que  es  desenvolupen  beneficiïn  al  conjunt  de
municipis  de  la  comarca  que  aposten  per  polítiques  de
joventut. 

Té com a òrgan de consens i de treball la Taula Comarcal de
Joventut,  que  facilita  poder  fer  un  calendari  de  propostes
juvenils  consensuat  entre  tots  els  professionals  i  al  mateix
temps  permet  optimitzar  al  màxim  els  recursos  dedicats  a
l'organització  d'aquest  tipus  d'actuacions  en  el  territori.  Un
òrgan decisori  alhora  d’escollir  i  confeccionar  les  accions a
desenvolupar  en  el  territori.  D'aquí  neixen  activitats  com la
Trobada de Casals infantils,  i  la  Trobada de Casals Joves. I
juntament amb la participació de la Taula d’Entitats Juvenils es
duen  a  terme  altres  projectes  com  la  fira  d’Entitats  ara
reconvertida a la Trobada Jove.

Un dels objectius principals és que tots els professionals de
joventut consensuïn, segueixin línies similars i col·laborin pel
que fa al desenvolupament de projectes juvenils al territori.

La col·laboració i el contacte entre els diferents professionals
porta a que les accions que es desenvolupen a nivell comarcal
es  dirigeixin  a  tots  els  municipis  amb referent  juvenil  i  no



només a municipis del projecte compartit de joventut. Alhora
amb la  inclusió de la Taula d’Entitats  Juvenils  s’ofereix als
joves de la comarca la possibilitat de dur a terme les diferents
propostes que els joves hagin presentat.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Associacions i entitats juvenils i joves de l’Alt Empordà.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els beneficiaris són tots els i les joves de 14  a 29 anys dels
municipis corresponents.

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 El cost depèn del nombre d'accions que es  desenvolupen en
aquest sentit i de les demandes de suport rebudes per part dels
ajuntaments i dels propis joves. Per aquest 2020, a part dels
recursos humans de l'àrea que s'hi destinin, la partida destinada
a programes de promoció i suport a l'associacionisme juvenil
és de 6.000,00 €.

Model de producció               Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
              Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- 5 Tècniques Compartides de Joventut
- Tècnic de Programes Juvenils
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

 Medi Ambient, Cultura, Turisme.

Títol competencial
- Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
Article  13.  Actuacions  complementàries  dels  municipis  en
matèria de joventut.
Article  14.  Assistència  i  cooperació  dels  ens  locals



supramunicipals als municipis.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.11

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Servei de Mobilitat Internacional

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Fomentar l’interès de les persones joves per implicar-se en el
seu entorn, així com la cultura participativa.
Fomentar l’autonomia, la mobilitat, el creixement personal i el
pensament crític de les persones  joves a través de projectes
que els connectin amb experiències d’altres indrets.
Atendre i impulsar la mobilitat internacional des de  l’Oficina
Jove de Figueres – Alt Empordà i en els diferents municipis de
la comarca.
Facilitar la realització de projectes de mobilitat per a joves.

 

Descripció del servei Projecte  en  el  qual  s’emmarquen  intercanvis  entre
professionals de la joventut, així com entre joves de diferents
països europeus, sota el paraigües dels diferents programes que
desenvolupa la Unió Europea en matèria de joventut,  en els
quals  també s’hi  vincula  el  finançament  per  a  la  realització
dels projectes.

En  aquest  servei  els  joves  troben  informació,  orientació  i
assessorament al voltant de les diferents opcions de mobilitat, i
se’ls  ajuda  a  cercar  l’oportunitat  que  més  s’adapti  al  teu
interès.

Hi ha un ampli ventall de possibilitats de fer una estada a un
altre  país;  estudis,  feina,  pràctiques  laborals,  voluntariat,
turisme alternatiu etc... Totes elles et permeten als participants
millorar la seva formació en idiomes i viure una experiència
molt enriquidora i inoblidable.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres



Destinataris Els 68 ajuntaments i els joves de l'Alt Empordà.
 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població  jove  de  de  l’Alt  Empordà,  professionals  de  la
joventut de l’Alt Empordà.

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 A part  dels  recursos  humans  destinats  per  part  de  l’àrea  el
projecte  té  un  pressupost  de  1.000,00  €  ampliables  si
s’aconsegueix  formar  part  d'algun projecte  a  nivell  europeu
que ens aporti un finançament extraordinari.

Model de producció               Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
              Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Tècnica referent de projectes juvenils europeus 
- Tècnic de Programes Juvenils

Altres àrees del CCAE 
participants

 

Títol competencial
- Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.12

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Oficina Jove de l’Alt Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Esdevenir la base de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil
a la comarca pel que fa al  desenvolupament de polítiques de
joventut en matèria d'emancipació juvenil.
 

Descripció del servei El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  la  Generalitat  de
Catalunya i l'Ajuntament de Figueres a  tenen un conveni de
col·laboració per a la creació i gestió de l'Oficina Jove de l'Alt
Empordà.

Aquesta oficina està integrada dins els serveis de joventut que
desenvolupa el Consell Comarcal  i  esdevé l'eix  principal  des
d'on  desenvolupar  les  accions  en  matèria  d'emancipació  i
participació juvenil. 

En ella s'integren els serveis i equipaments per als joves de les
tres administracions amb la idea de fomentar la coordinació, el
treball en xarxa, l'optimització i eficiència de recursos. 

És  un  espai  on  s'atén,  s'acompanya  i  és  resolen  consultes  i
dubtes  als  i  les  joves  en  el  seu  procés  d'emancipació  i
autonomia.  Des  d'aquest  servei  oferim  assessorament
personalitzat  i  informació respecte temes com l’educació,  la
mobilitat,  el  treball,  la  salut,  el  temps  lliure,  i
l’associacionisme. 

S'ofereix als i a les joves informació i assessorament d’estudis
reglats i no reglats, de beques, de recursos i borses de treball,
de  formació professionalitzadora,  de  recursos  per  viatjar,  de
salut, d’associacionisme i voluntariat, d’habitatge, de lleure i
cultura, etc. 

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent



           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Els i les joves altempordanesos i els seus municipis.

Usuaris beneficiaris 
potencials

En poden ser beneficiaris tots els joves i les seves famílies. 

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 La Direcció General de Joventut realitza  una aportació anual
per finançar el desplegament de les Oficines Joves. Per a l'any
2020 és de 45.000,00 €.

Model de producció               Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
    X   Conveni: Direcció General de Joventut i Ajuntament
de Figueres
            Contracte Programa

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Tècnic de Programes Juvenils
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

 

Títol competencial
- Contracte Programa 2016-2020
Fitxa  32  –  Oficines  Joves  i  serveis  especialitzats
d'emancipació.
La Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut, crea
la Xarxa nacional d'emancipació juvenil (XNEJ), i, per al seu
desplegament al territori, estableix que la Direcció General de
Joventut disposi d'oficines joves com a eina capaç de gestionar
la complexitat i la diversitat de les polítiques de joventut arreu
del  territori,  amb  criteris  d'interinstitucionalitat  i
interdepartamentalitat,  i  amb  l'objectiu  que  esdevinguin  el
referent  per  als  joves  i  els  ofereixin  l'atenció  integral
necessària  per  al  seu  desenvolupament  personal  i  social,  i
contribuir, de manera decidida, al seu procés d'emancipació.



El  suport  a  l'emancipació  juvenil  és  una  prioritat  del  Pla
nacional  de  joventut  de  Catalunya  (PNJCat)  2011-2020.  A
més,  incorpora la informació juvenil  com un aliat  estratègic
cabdal que ha de ser present en els diferents reptes com a eix
important  en matèria d'actuació en polítiques de joventut,  ja
que  té  com  a  objectiu  facilitar  les  possibilitats  d'integració
social,  laboral  i  cultural  dels  joves  i  afavorir  la  igualtat
d'oportunitats.

El desplegament de la XNEJ suposa la creació i la reordenació
d'unes xarxes d'emancipació juvenil al territori que integrin els
serveis  oferts  als  joves  des  de  diferents  administracions
-Generalitat de Catalunya, consells comarcals i ajuntaments-. 

En  data  01  d'agost  de  2014  és  signa  un  conveni  de
col·laboració entre la Generalitat de  Catalunya, mitjançant el
Departament  de  Benestar  Social  i  Família,  l’Ajuntament  de
Figueres  i  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  per  a
gestionar una Oficina Jove que actua com a node clau de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, esdevenint el punt de
referència en l’atenció dels i de les joves a la comarca de l’Alt
Empordà  en  coordinació  i  treball  en  xarxa  amb els  serveis
d’informació  juvenil  i  els  agents  dels  diferents  àmbits
d’actuació  que  afecten  els  i  les  joves,  i  derivant  aquests  i
aquestes,  quan  escaigui,  als  diversos  serveis  d’emancipació
juvenil especialitzats, a fi d’incorporar una perspectiva integral
i inclusiva en el seu àmbit territorial de referència.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.13

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Programació d’activitats juvenils

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Articular una oferta d’activitats d’oci i culturals que superi les
diferents barreres i impediments d’accés de les persones joves.
Reforçar la cohesió entre els diferents perfils de persones joves
de l’Alt Empordà a través d’activitats d’oci i culturals. 
Fomentar  la  participació juvenil  mitjançant  el  disseny de la
programació d’activitats d’oci.

 

Descripció del servei En aquest programa es recullen diverses de les actuacions que
el SCJ realitza en l’àmbit de l’oci, el lleure i la cultura, amb la
voluntat de generar una programació estable al llarg de l’any
d’activitats per a les persones joves de la comarca.

El SCJ realitza durant l’any diverses actuacions localitzades en
diversos punts de la comarca: algunes d’aquestes es tenen lloc
a l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, algunes altres es
realitzen  de  manera  descentralitzada  a  municipis  de  la
comarca, i d’altres són de caràcter més ampli, com ara sortides
i trobades, i varien la seva localització al llarg dels anys. Un
nombre significatiu de les activitats de joventut que realitza el
SCJ sorgeixen en el marc de la Taula Comarcal de Joventut de
l’Alt  Empordà  un  dels  espais  en  els  quals  es  dissenyen
aquestes  activitats  en  clau  mancomunada.  Algunes  de  les
activitats més destacades que es dissenyen són la Trobada de
Casals  d’Estiu  de  l’Alt  Empordà,  la  Trobada  de  Casals  de
Joves, les sortides juvenils comarcals i la Trobada d’Entitats
Juvenils de l’Alt Empordà, entre d’altres. Progressivament, el
SCJ  incorpora  processos  participatius  per  definir  juntament
amb els i les joves de la comarca el programa d’activitats que
tindrà lloc durant l’any, així com el format d’aquestes. Un altre
espai en sobre el qual es recolza la Programació d’Activitats
Juvenils és el Servei de Foment i Suport de la Participació i
l’Associacionisme, amb seu a l’Oficina Jove de Figueres – Alt
Empordà,  des  del  qual  es  desenvolupen diverses  activitats  i
processos participatius per tal que els i les joves de la comarca



participin en l’elaboració de la programació anual d’activitats.

Cal indicar que el SCJ prioritza incidir sobre les barreres en
l’accés  a  les  activitats  d’oci  i  culturals,  com  ara  aquelles
vinculades  a  factors  estructurals  o  institucionals  (barreres
físiques, distribució territorial, llenguatges complexos, mitjans
de  difusió  no  apropiats,  etc.)  i  a  factors  d’ordre  personal
(socioeconòmic, socioeducatiu, motivacional, etc.).

Les polítiques de joventut han de promoure l’accessibilitat de
les persones joves als béns  culturals, i alhora possibilitar les
seves  formes  d’expressió  artística  i  creativa.  És  també
necessari poder oferir a les persones joves formes d’oci i lleure
no  monetaritzades,  com  a  alternativa  a  les  formes  d’oci
basades  en  el  consum.  Les  activitats  culturals  i  de  lleure
resulten  un  marc  interessant  en  el  qual  desenvolupar
actuacions cohesionadores, igualadores de desigualtats i amb
objectius educatius. Alhora, l’àmplia fragmentació i dispersió
dels  municipis  pel  territori  dificulten  a  mobilitat  de  les
persones joves i l’accés a determinats punts de concentració
d’activitat, fent-se necessari l’esforç per la descentralització a
diversos municipis de les activitats culturals i d’oci.

Desenvolupament
                 
      X  Ampliació servei vigent
           Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Població jove de Figueres i comarca
 

Usuaris beneficiaris 
potencials

En poden ser beneficiaris tots els joves i les seves famílies. 

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 Aportació de recursos de l'ajuntament de Figueres i del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà. Per a l'any 2020 l'ajuntament de
Figueres  aporta  la  quantitat  de  50.000,00  €.  I  el  Consell
Comarcal aporta els recursos humans per la gestió de l'Oficina
FEM i les despeses corrents de manteniment de l'edifici.



Model de producció               Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
              Conveni: Ajuntament de Figueres

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Tècnic de Programes Juvenils
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

 

Títol competencial
- Conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’ajuntament de Figueres per la realització de
determinades actuacions en matèria de joventut.

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.14

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Servei Comarcal de prevenció de les violències masclistes

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Benestar

Objectiu Sensibilitzar i eradicar les situacions de violència sexista en els
contextos i àmbits de la joventut de diversos municipis de l’Alt
Empordà. 
Reduir les agressions masclistes en els espais d’oci festiu a la
comarca. 
Fomentar  la  coordinació  entre  agents  al  territori  per  lluitar
contra les violències masclistes.

 

Descripció del servei A partir del 2019, l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de
l’Alt  Empordà ha impulsat  un  projecte per lluitar contra les
violències sexistes en els espais d’oci nocturn de la comarca.
La  iniciativa  neix  arran de la  necessitat  d’actuar  davant  els
casos  de  violències  sexistes  entre  els  i  les  joves  i  de  fer
prevenció  en  els  contextos  festius  nocturns,  ja  que  és
precisament en aquests espais d’oci on es propicien situacions
de sexisme que tot sovint són justificades i normalitzades.

El  projecte  s’ha  articulat  a  través  d’un  seguit  d’accions  i
recursos que s’han posat a disposició  dels municipis de l’Alt
Empordà amb els següents objectius; per una banda, prevenir i
abordar possibles casos de violència sexual en els espais d’oci
nocturn i,  per  una altra,  incrementar  la  sensibilització de la
població general per que els entorns d’oci esdevinguin espais
segurs per a tothom on es rebutgi qualsevol forma de violència
sexista.  La  finalitat  última  del  projecte,  doncs,  ha  estat
contribuir a la conscienciació de les persones amb l’ambició
d’aconseguir una comarca lliure de sexisme.

La  iniciativa  constava  de  quatre  pilars  bàsics:  xerrades  de
sensibilització als municipis –per a joves i/o obertes al públic
en general-, formacions de caràcter tècnic, estands Punt Lila a
les festes majors i marxandatge amb el lema “Jo sóc Punt Lila!
I tu?”. Totes aquestes actuacions han estat creades i impulsades
per l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà



i les intervencions han estat portades a terme pel Grup Nut.

L’oci nocturn és un context en el qual tenen lloc agressions
masclistes  de  diversos  tipus,  que  van  des  de  comentaris
vexatoris  a  violacions,  passant  per  tocaments  no  desitjats  i
faltes de respecte de tot tipus. La realització d’actuacions com
la  ubicació  de  punts  liles  a  les  festes,  així  com  el  foment
d’aquests en els municipis de la comarca, resulta important per
treballar per la prevenció de les violències masclistes, generant
espais més segurs, i facilitant els processos de denúncia.

Desenvolupament
                 
           Ampliació servei vigent
      X  Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Els 68 ajuntaments de l'Alt Empordà.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Joves presents en els espais d’oci festiu.

Finançament
X  Corrent  –  Transferències
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 1.000,00 €

Model de producció               Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
              Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Tècnica referent de Salut Juvenil
- Tècnic de Programes Juvenils
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

 Col·laboració amb l'àrea de Serveis Socials (Inclusió, SIAD). 



Títol competencial
- Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.15

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Servei Infosex

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Benestar

Objectiu Transmetre una perspectiva crítica i la perspectiva de gènere
en  les  actuacions  d’informació,  assessorament  i
acompanyament  en  els  àmbits  de  la  salut,  el  sexe  i  la
sexualitat. 
Fomentar  la  perspectiva  feminista  i  l’empoderament  de  les
dones joves de l’Alt Empordà.
Oferir un espai per atendre i acompanyar les persones joves en
el procés de desenvolupament i descoberta de la sexualitat  per
afavorir la vivència d'aquesta de manera positiva i responsable.
Realitzar foment de la salut i treballar la prevenció i reducció
de conductes de risc en les actuacions desplegades.
Esdevenir  un  recurs  de  referència  per  als  i  les  joves  de  la
comarca.

 

Descripció del servei Projecte de caràcter informatiu i formatiu dirigit a joves de la
comarca a partir de  l’adolescència. El projecte es concreta a
l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà i als equipaments
juvenils dels municipis, així com als instituts en determinades
ocasions.  Consisteix  en  promoure  la  salut  psicoafectiva  i
sexual, així com en el desplegament d’un treball pedagògic per
a  la  prevenció  de  conductes  de  risc  en  joves  adolescents,
mitjançant  espais  informatius  (grupalment,  individualment,
presencialment o de manera telemàtica) i activitats formatives,
com ara tallers, xerrades, etc. L’atenció realitzada va a càrrec
dels  i  les  professionals  del  Servei  de  Joventut  de  l’Alt
Empordà,  així  de  professionals  especialitzades  en  la  salut
sexual, afectiva i reproductiva.

El programa respon a la necessitat facilitar a les persones joves
l’accés  a  espais  informatius  i  referents  en  àmbits  tant
importants com són el sexe, la sexualitat i el cos, la igualtat de
gènere i la diversitat, la prevenció de les violències masclistes;
temes que afecten la salut i el benestar (físic i emocional) de



les persones joves.

Desenvolupament
                 
           Ampliació servei vigent
      X  Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Els 68 ajuntaments de l'Alt Empordà.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Joves de 12 a 29 anys, principalment adolescents.

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020 Per aquest 2020, a part dels recursos humans de l'àrea que s'hi
destinin, la partida destinada a programes de promoció i suport
a en salut juvenil és de 2.000,00 €.

Model de producció               Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
              Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Tècnica referent de Salut Juvenil
- Tècnic de Programes Juvenils
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

 Col·laboració amb l'àrea de Serveis Socials.

Títol competencial -  Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 7.16

Àrea JOVENTUT

Nom del servei Servei de documentació juvenil

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Territori

Objectiu Oferir  informació  tècnica  i  especialitzada  en  l'àmbit  de  la
joventut i les seves polítiques.
 

Descripció del servei El servei ofereix tot tipus de documentació i  bibliografia de
consulta  sobre  la  joventut.  Disposa  d'una  petita  biblioteca  i
cerca  i/o  sol·licita  tota  aquella  informació que demanen els
usuaris.  Es  tracta  d'un  servei  que  pretén  treballar  la
sensibilització,  i  fer  pedagogia  sobre  la  importància  de  les
polítiques de joventut per a qualsevol societat.

Molt  del  material  disponible  s'aconsegueix  gràcies  a  la
col·laboració de la Direcció General de Joventut.

Desenvolupament
                 
       X Ampliació servei vigent
          Creació d’un nou servei
           Ampliació o suport activitat vigent
           Creació d’una nova activitat
           Obres

Destinataris Els ajuntaments, entitats i joves de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

El beneficiari és qualsevol persona física o jurídica que tingui
interès en el coneixement de la joventut i de les polítiques que
se'n desenvolupen.

Finançament
X Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions (puntuals)
Corrent – Altres (taxes, preus públics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit



Cost anualitat 2020

Model de producció               Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
              Conveni

Mitjans personals de l'àrea - Tècnic Comarcal de Joventut
- Auxiliar administrativa
- Dinamitzador juvenil

Altres àrees del CCAE 
participants

Ensenyament, Cultura, Turisme, Promoció Econòmica.

Títol competencial
- Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
Article  13.  Actuacions  complementàries  dels  municipis  en
matèria de joventut.
Article  14.  Assistència  i  cooperació  dels  ens  locals
supramunicipals als municipis.

Observacions



8. PROMOCIÓ ECONÒMICA

8.1 Concertació territorial per a la implementació a la comarca de 
polítiques actives d'ocupació i altres que emanin de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de promoció econòmica, ocupació 
i/o desenvolupament local de la comarca

8.2 Cooperació entre agents públics i/o privats per dur a terme projectes 
i/o programes de promoció econòmica, ocupació i/o desenvolupament 
local de la comarca

8.3 Estudis, jornades, intercanvi d'experiències, accions de 
sensibilització, accion d'exploració i similars amb impacte en la 
promoció econòmica, l'ocupació i/o el desenvolupament local de la 
comarca

8.4 Apropar la Universitat a la comarca de l'Alt Empordà
8.5 Impulsar projectes innovadors i/o de sectors emergents a la comarca
8.6 Serveis a empreses
8.7 Impulsar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
8.8 Qualitat i innovació Empresarial
8.9 Regeneració empresarial
8.10 Serveis de Creació d'Empreses
8.11 Cultura Emprenedora
8.12 Premis Emprenedors a l'Alt Empordà
8.13 Xarxa d'Inserció Laboral – Club de Feina
8.14 Programes d'inserció laboral per a diferents col·lectius
8.15 Prospecció empresarial
8.16 Formació, jornades de sensibilització i similars



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.1

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Concertació  territorial  per  a  la  implementació  a  la  comarca  de
polítiques actives d'ocupació i altres que emanin de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció econòmica,
ocupació i/o desenvolupament local de la comarca.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Impuls i consolidació de les actuacions de promoció econòmica i
desenvolupament local de territori de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectius Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar les empreses existents i mantenir el nivell de persones
contractades i/o crear noves empreses.

Descripció dels serveis Promoure,  participar  i/o  coordinar  el  model  de  concertació
territorial de les polítiques actives d'ocupació i altres que es proposi
des  de  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  o  bé  que
sorgeixi del consens de les administracions locals i comarcal. 

Desenvolupament                  
            *   Creació d'un nou servei

Destinataris Participants:  entitats  públiques  i  privades  de  la  comarca
relacionades  amb  de  promoció  econòmica,  ocupació  i/o
desenvolupament local.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Persones  a  l'atur,  treballadors  i  treballadores,  emprenedors  i
emprenedores, empresaris i empresàries.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3)  Decret  48/2020,  de  24  de  març,  de  desplegament  de  la  Llei
13/2015, del 9 de juliol,  d'ordenació del sistema d'ocupació i del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació
territorial.
4) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries



públiques.
5)  Convenis  de  delegació  de  competències  si  així  ho  estableix
especifica  i  obligatòriament  la  convocatòria  de  la  Generalitat  de
Catalunya (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)

Finançament           
       *  Subvencions : les bases i la  convocatòria estan pendents de
publicació  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya.
Aportacions municipals, si s’escau.
         

Cost anualitat 2020 El cost serà finançat a través de la subvenció pendent de publicar en
el DOGC i dels Ajuntaments que participin en la convocatòria.

Model de producció
   
                *   Gestió Directa

   
*  Convenis  de  col·laboració  i/o  de  delegació  de
competències en el cas que fos necessari.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i en els acords que
s'estableixin en els  convenis de col·laboració i/o de delegació de
competències (en el cas que fos necessaris) amb els Ajuntaments
participants.

 
Altres àrees del CCAE 
participants

En  funció  de  la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants podran ser: Joventut, Medi Ambient i Turisme. 

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

S'aplicaran  metodologies  participatives  i  de  corresponsabilitat  i
colideratge  entre  els  agents  públics  (administracions  locals  i/o
provincials  i/o  altres  formés jurídiques  de naturalesa  pública)  i/o
privats  implicats.  Es  crearan  comissions  de  participació
multidisciplinaris que tinguin relació amb les matèries objecte de
concertació territorial.

No  serà  necessari  establir  mecanismes  de  coordinació  amb  les
comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de  naturalesa
comarcal que només abarca la comarca de l'Alt Empordà.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.2

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Promoure i implementar projectes de promoció econòmica i de 
desenvolupament local a la comarca de l’Alt Empordà.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Impuls i  consolidació de les actuacions de promoció econòmica i
desenvolupament local de territori de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectiu
 
Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar les empreses existents i mantenir el nivell de persones
contractades i/o crear noves empreses.
Millorar l'entorn, les condicions i els recursos necessaris per dur-ho
a terme.

Descripció dels serveis Crear,  dissenyar,  implementar,  promoure,  participar,  dirigir,
coordinar  i  col.laborar en qualsevol tipus de projecte,  programa i
accions que tingui impacte en la promoció econòmica i/o l'ocupació
i/o el desenvolupament local a la comarca de l'Alt Empordà.

Treballar en xarxa, en col·laboració i/o en cooperació amb agents
públics i/o privats per dur a terme projectes de promoció econòmica
i desenvolupament local.

Concursar a les diferents línies de finançament relacionades amb la
promoció econòmica, l'ocupació i/o el desenvolupament local.

Dinamitzar socioeconòmicament la comarca reforçant el  potencial
endogen de la mateixa, en concertació entre agents del territori, per
tal de generar activitat econòmica i ocupació.

Dur a terme diagnosis, plans estratègics, i/o plans d’acció, sectorials
dels diferents sectors econòmics, o d’ocupació, de la comarca.

Integrar,  relacionar  i/o  cohesionar  activitats  i  projectes  de  les
organitzacions i entitats, tant públiques com privades, dels diferents
entorns  (empresarials,  sociocultural,  formatiu,  noves  tecnologies,
mediambiental  ..)  i  entre  diferents  sectors  econòmics  que tinguin
impacte en la promoció econòmica, l'ocupació i el desenvolupament



local a la comarca de l'Alt Empordà.

Crear espais de coneixement i/o de treball multi i interdisciplinari,
promovent l'intercanvi d'experiències i/o identificant i potenciant els
recursos i les capacitats del territori que generin valor i promoguin el
talent, entre altres activitats de similar naturalesa que responguin als
objectius definits.

Promoure accions per diversificar productivament la comarca.

Promoure els productes locals i endògens dels terrritoris.

Altres de la mateixa naturalesa.

Desenvolupament  

            *   Creació d'un nou servei

Destinataris  Agents públics i privats, empresarials i empresàries, emprenedors i
emprenedores, experts i altres professionals multidisciplinaris i dels
diferents  entorns  (empresarials,  sociocultural,  formatiu,  noves
tecnologies,  mediambiental  ..),  professionals  lliberals,  estudiants,
treballadors i treballadores i persones a l'atur.

Usuaris beneficiaris 
potencials

 Els descrits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament               *  Subvencions : les bases i la convocatòria estan pendents
de  publicació  en  el  diari  oficial  de  l'Administració  corresponent
(Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Girona,  Administracions
Europees). Aportacions municipials, si s’escau.
          

Cost anualitat 2020 El cost serà finançat a través de la subvenció pendent de publicació
i, en cas necessari, complementat pel finançament dels Ajuntaments
i/o agents privats participants.



 

Model de producció
   
                *   Gestió Directa

   *  Convenis  de  col·laboració  i/o  de  delegació  de
competències en el cas que fos necessari.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració  amb els Ajuntaments
participants i/o altres agents públics i/o privats.

 
Altres àrees del CCAE 
participants

En  funció  de  la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants podran ser : Joventut, Medi Ambient i Turisme. 

Observacions
 
S'aplicaran metodologies participatives i de corresponsabilitat i 
colideratge del projecte i de les accions a dur a terme entre els 
agents públics i/o privats implicats. Es crearan comissions de 
participació multidisciplinaris que tinguin relació amb els projectes 
concrets.

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els  projectes concrets. En el  cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En cas que sigui  necessari  es definiran reunions  periodifiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.3

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Estudis, jornades, intercanvi d'experiències, accions de 
sensibilització, accion d'exploració, d’implementació d’activitats 
concretes i similars amb impacte en la promoció econòmica, 
l'ocupació i/o el desenvolupament local de la comarca.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Impuls i consolidació de les actuacions de promoció econòmica
i  desenvolupament  local  de  territori  de  la  comarca  de  l'Alt
Empordà.

Objectius
 

Generar riquesa i possibilitats d'inserció laboral.
Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar les empreses existents i mantenir el nivell de persones
contractades i/o crear noves empreses.

Descripció dels serveis Crear,  dissenyar,  implementar,  promoure,  participar,  organitzar,
dirigir  i/o  coordinar  i/o  col.laborar  en  qualsevol  tipus  d'estudi,
jornades,   intercanvi  d'experiències,  accions  de  sensibilització,
accions  d'exploració,  accions  d’implementació  d’activitats
concretes  i  similars  que  tingui  impacte  en  la  promoció
econòmica,  l'ocupació  i/o  el  desenvolupament  local  de  la
comarca. 

Compartir  i  ampliar  coneixements  sobre  l'entorn  de  l'activitat
econòmica dels diferents  sectors,  així  com d'aquells  que puguin
incidir-hi, per identificar les accions necessàries a dur a terme per
millorar el teixit empresarial, humà, emprenedor, d'infraestructures
i formatiu, entre altres, de la comarca.

Desenvolupament  
                  

            *    Creació d'un nou servei
                  

Destinataris Agents públics i privats, empresarials i empresàries, emprenedors
i emprenedores, experts i altres professionals multidisciplinaris i
dels  diferents  entorns  (empresarials,  sociocultural,  formatiu,
noves  tecnologies,  mediambiental  ..),  professionals  lliberals,



estudiants, treballadors i treballadores i persones a l'atur.

Usuaris beneficiaris 
potencials

 Els descrits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4
de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de
l'organització comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb
els  municipis  en  l'establiment  de nous serveis  necessaris  per  al
desenvolupament del territori.
3)  Competències  assignades  per  la  Generalitat  de  Catalunya
(Servei d'Ocupació Públic de Catalunya) a través de convocatòries
públiques.

Finançament                 *  Subvencions : les bases i la convocatòria estan
pendents  de  publicació  en  el  diari  oficial  de  l'Administració
corresponent  (Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Girona,
Administracions Europees). Aportacions municipals, si s’escau.
        

Cost anualitat 2020 
 
El  cost  serà  finançat  a  través  de  la  subvenció  pendent  de
publicació i, en cas necessari, complementat pel finançament dels
Ajuntaments participants.

Model de producció
             
               *   Gestió Directa

                 *   Convenis 

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i  local i  especialització en “innovació organitzativa,
rol i context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords
que  s'estableixin  en  els  convenis  de  col·laboració   amb  els
Ajuntaments participants i/o altres agents públics i/o privats.



 
Altres àrees del CCAE 
participants

En  funció  de  la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants podran ser : Joventut, Medi Ambient i Turisme. 

Observacions
 
S'aplicaran metodologies participatives i de corresponsabilitat i/o
colideratge  entre  els  agents  públics  i/o  privats  implicats.  Es
crearan comissions de participació multidisciplinaris que tinguin
relació amb objecte d'estudi, jornades, intercanvi d'experiències,
accions de sensibilització, accions d'exploració i similars.

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els  mecanismes  de  coordinació  amb  els  municipis  es  duran  a
terme  en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que
tinguin  relació  amb els  projectes  concrets.  En el  cas  que  no hi
participin s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En  el  seu  inici  no  serà  necessari  establir  mecanismes  de
coordinació  amb les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un
servei  de  naturalesa  comarcal  que només  avarca  la  comarca  de
l'Alt  Empordà.  En cas que sigui necessari  es definiran reunions
periodifiques  de  coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de
participació multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.4

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Apropar la Universitat a la comarca de l'Alt Empordà, així com 
altre estudis reglats (cicles formatius de grau mitjà i superior, 
entre altres).

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Impuls i consolidació de les actuacions de promoció econòmica i
desenvolupament  local  de  territori  de  la  comarca  de  l'Alt
Empordà.

Objectiu Retenir  el  talent dels  joves universitaris a la comarca de l'Alt
Empordà.
Ampliar  el  ventall  formatiu  en  cicles  formatius,  i  estudis
similars, amb impacte i necessitat a les empreses de la comarca.
Mantenir i/o crear nous llocs de treball.

Descripció dels serveis Impulsar l'apropament de la Universitat a la comarca, així com
altre estudis reglats  (cicles formatius de grau mitjà i  superior,
entre altres), conjuntament amb agents públics i privats. Per això
és necessari:

   Constituir l'equip multidisciplinari motor del projecte.

Identificar  les  especialitats  universitàries,  cicles  formatius  i
similars,  que  més  s'adeqüen  al  teixit  empresarial  de  la
comarca.

Identificar  centres  universitaris,  disposats  a  dur  la  seva
activitat formativa a la comarca.

Identificar Instituts de la comarca disposats a dur a terme nous
cicles formatius.

Identificar  espais  equipats  on  es  pogués  dur  la  formació
universitària.

Constituir  un  lobby  que  doni  suport  al  projecte  per  fer-lo
realitat.

Altres accions necessàries.



Desenvolupament 8. *  Creació d'un nou servei
9.

Destinataris En  l'acció  hi  participaran  agents  públics  i  privats,  experts,
empresaris i empresàries.

Usuaris beneficiaris 
potencials

 Joves universitaris, joves que vulguin cursar cicles formatius de
grau superior i mitjà, empreses de la comarca.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament       En principi no ha de suposar cap cost.  En cas contrari,
s’haurien de cercar fons de finançament externes.

Cost anualitat 2020 Aquesta activitat no ha de suposar un cost atès que es duria a
terme a  través  del  personal  de  l'àrea  de  promoció  econòmica
dins les seves possibilitats.

Model de producció                          *  Conveni de col·laboració.

Altres àrees del CCAE 
participants

En funció  de la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants  podran  ser:  Joventut,  Medi  Ambient,  Cultura,
Serveis Tècnics, Informàtica i Turisme. 

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes.

La  metodologia  de  treball  es  basarà  en  la  participació  i
col·laboració  dels  agents  públics  (administracions  locals  i/o
provincials i/o altres formés jurídiques de naturalesa pública)  i
privats  relacionats  amb  el  servei.  Es  crearan  comissions  de
participació  multidisciplinaris  que  tinguin  relació  amb  les
diferents  especialitats  formatives..  També  s'hi  podran  integrar
experts en la matèria. 

En cas  que  fos  necessari  integrar  les  comarques  limítrofes  es
convidarà  a  representants  dels  Consells  Comarcals  i/o
Ajuntaments  limítrofes  a  formar  part  de  les  comissions  de
participació, i/o s'establiran reunions periòdiques de coordinació.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.5

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Impulsar projectes innovadors i/o de sectors emergents a la 
comarca.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Impuls i consolidació de les actuacions de promoció econòmica i
desenvolupament  local  de  territori  de  la  comarca  de  l'Alt
Empordà.

Objectius
  Consolidar empreses i/o crear-ne de noves.
  Mantenir els llocs de treball i/o crear-ne de nous.

Descripció dels serveis
Identificar i fer visibles projectes innovadors tan a les empreses
com a les administracions i demés agents públics i privats, que
incideixin  en  la  promoció  econòmica,  l'ocupació  i/o  el
desenvolupament local.

Promoure, participar, col·laborar, dirigir i/o coordinar qualsevol
tipus  de  projecte  innovador  que  incideixi  en  la  promoció
econòmica,  l'ocupació  i/o  el  desenvolupament  local  de  la
comarca.

Impulsar  la  creació,  consolidació  i/o  creixement  d'empreses
relacionades  amb  sectors  emergents  de  la  comarca  com  el
tecnològic,  les  TIC,  el  sector  agroalimentari,  les  energies
renovables,  la  logística,  productes  ecològics,  entre  altres.
Millorar el seu entorn i els recursos territorials necessaris per fer-
ho, entre altres accions que es puguin dur a terme per dur ho a
terme.

Desenvolupament 10. * Creació d'un nou servei
11.

Destinataris Empresaris  i  empresàries,  emprenedors  i  emprenedores,  joves
estudiants, professionals, experts, persones en situació d'atur.

Usuaris beneficiaris 
potencials

 Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització



comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament                  *   Subvencions : les bases i la convocatòria estan
pendents  de  publicació  en  el  diari  oficial  de  l'Administració
corresponent  (Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Girona,
Administracions Europees). Aportacions municipals, si s’escau.

2.

Cost anualitat 2020 El  cost  serà  finançat  a  través  de  la  subvenció  pendent  de
publicació  i,  en  cas  necessari,  complementat  pel  finançament
dels agents públics i/o parivats participants.

Model de producció             *    Gestió Directa
             *  Conveni:

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració  amb els Ajuntaments
participants i/o altres agents públics i/o privats.

Altres àrees del CCAE 
participants

En funció  de  la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants  podran  ser  :  Joventut,  Medi  Ambient,  Cultura,
Serveis Tècnics, Informàtica i Turisme. 

Observacions La  metodologia  de  treball  es  basarà  en  la  participació  i
col·laboració dels agents públics i/o privats relacionats amb el
servei.  També  s'hi  podran  integrar  experts  en  la  matèria.  Es
crearan comissions de participació multidisciplinaris que tinguin
relació amb les matèries objecte de concertació territorial.

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els  projectes concrets. En el  cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de



naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En  cas  que  sigui  necessari  es  definiran  reunions  periòdiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.6

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Serveis a empreses.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport al teixit empresarial.de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectiu  Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar  les  empreses  existents  i  mantenir  el  nivell  de
persones contractades i/o crear noves empreses.

Descripció dels serveis Servei Empresarial per rebre i respondre consultes d'empresaris i
empresàries;  publicació  d'una  newsletter  amb  informació
d'interès  empresarial;  organització  de  jornades  formatives,
informatives,  de  sensibilització  i  d'experiències  d'aspectes
relacionats  i  que  incideixin en  el  mon empresarial;  elaboració
d'estudis  específics  i  a  la  carta  sol·licitats  per  agrupacions
d'empresaris i empresàries, per entitats públiques o privades que
tinguin  un  impacte  sobre  l'activitat  econòmica  d'un  o  varis
sectors  econòmics  de  la  comarca;  col·laboració  amb  altres
entitats  públic  i/o  privades  per  dur  a  terme  formació
especialitzada  pels  empresaris  o  empresàries  i/o  dels  seus
col·laboradors;  accions  de sensibilització d'un aspecte  concret;
així com d'altres serveis d'interès que pugui sorgir de la detecció
de necessitats.

Promoure  espais  de  contacte  entre  empresaris  i  empresàries
entorn a un tema d'interès.

Promoure  la  cooperació  empresarial  per  desenvolupar  nous
productes, serveis, línies de negoci, entre altres accions possibles
que beneficiïn a les empreses participants i al territori comarcal.

Portar  a  la  comarca  conferenciants  sobre noves  metodologies,
productes o serveis innovador, estudis d'investigació d'interès per
a les empreses, entre altres.

Promoure accions formatives d'interès empresarial.

Promoure altres accions de similar naturalesa per aconseguir els
objectius definits.



Desenvolupament 12.   * Creació d'un nou servei
13.   

Destinataris Empresaris, empresaris i treballadors i treballadores d'empreses
de la comarca de l'Alt Empordà, professionals lliberals, experts
en matèries específiques i agents públics i/o privats que treballin
en promoció econòmica, ocupació i desenvolupament local.

Usuaris beneficiaris 
potencials

 
Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4
de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de
l'organització comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb
els  municipis  en  l'establiment  de  nous  serveis  necessaris  per  al
desenvolupament del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament                 *  Subvencions : les bases i la convocatòria estan
pendents  de  publicació  en  el  diari  oficial  de  l'Administració
corresponent  (Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Girona,
Administracions Europees). Aportacions municipals, si s’escau.

3.   

Cost anualitat 2020 El  cost  serà  finançat  a  través  de  la  subvenció  pendent  de
publicació i, en cas necessari, complementat pel finançament dels
Ajuntaments i/o agents privats participants.

Model de producció             * Gestió Directa
            *  Convenis de col·laboració.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol
i context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració amb els Ajuntaments
participants i/o altres agents públics i/o privats.

Altres àrees del CCAE 
participants

En funció  de  la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants podran ser : Joventut, Medi Ambient i Turisme. 

Observacions Els treballs es basaran en la participació i col·laboració d'agents



públics i/o privats, empresaris i empresàries, experts en diferents
matèries  i  professionals  lliberals,  entre  altres.  Es  crearan
comissions de participació multidisciplinaris que tinguin relació
amb els projectes concrets.

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els projectes concrets. En el cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En  el  seu  inici  no  serà  necessari  establir  mecanismes  de
coordinació  amb les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un
servei de naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt
Empordà.  En  cas  que  sigui  necessari  es  definiran  reunions
periodifiques  de  coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de
participació multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.7

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Impulsar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport al teixit empresarial de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectiu Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar les empreses existents i mantenir el nivell de persones
contractades i/o crear noves empreses.

Descripció dels serveis Millorar  l'accés  a  les  Tecnologies  de  la  Informació  i  la
Comunicació  de  tot  el  territori  i  vetllar  per  l'existència  d'una
infraestructura òptima a tota la comarca.

Generalitzar l'ús de les TICs en tots els entorns del territori.
Treballar  amb  els  empresaris  i  empresàries  de  les  TIC  de  la
comarca per donar a conèixer el talent del sector a través d'un punt
de  trobada  amb  altres  empresaris  i  empresàries  de  la  resta  de
sectors, i organitzar jornades informatives d'interès.

Jornades  formatives  en  TIC i  nous avenços  i  eines  útils  per  les
empreses.

Realitzar  accions  transversals  relacionades  amb  les  TIC  a  les
empreses de la comarca.

Promoure  qualsevol  tipus  d'activitat  relacionada  amb  les
Tecnologies de la Informació entre les empreses de la comarca per
promoure estratègies de comercialització de qualitat, entre altres de
naturalesa similar per aconseguir els objectius especificats.

Desenvolupament 14.     *  Creació d'un nou servei
                    

Destinataris Empresaris, empresaris i treballadors i treballadores d'empreses de
la comarca de l'Alt Empordà i agents públics i privats que treballin
en  promoció  econòmica  i  desenvolupament  local.  Professionals
especialistes  en  tots  els  àmbits  relacionats  amb  les  TIC,  dels
diferents  àmbits  de  l'Administració  encarregat  d'infraestructures
TIC, de les operadores telefòniques i altres experts.



Usuaris beneficiaris 
potencials

Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis en
l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del
territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament
    
                                   *  Subvencions : les bases i la convocatòria
estan pendents de publicació en el diari oficial de l'Administració
corresponent  (Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Girona,
Administracions Europees).

Cost anualitat 2017  El cost serà finançat a través de la subvenció pendent de publicació
i, en cas necessari, complementat pel finançament dels Ajuntaments
i/o agents privats participants.

Model de producció            *  Gestió Directa
   *  Conveni de col·laboració.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració amb els Ajuntaments
participants i/o altres agents públics i/o privats.



Altres àrees del CCAE 
participants

En funció de la temàtica, altres àrees del CCAE participants podran
ser:  Joventut,  Medi  Ambient,  Informàtica,  Serveis  Tècnics  i
Turisme. 

Observacions  
Els  treballs  es basaran en la  participació i  col·laboració d'agents
públics  i/o  privats.  Es  crearan  comissions  de  participació
multidisciplinaris que tinguin relació amb els projectes concrets.

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en les  comissions  de participació.  En el  cas  que no  hi  participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En cas  que  sigui  necessari  es  definiran  reunions  periodifiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.





Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.8

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Qualitat i innovació Empresarial.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport al teixit empresarial de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectius
Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar les empreses existents i mantenir el nivell de persones
contractades i/o crear noves empreses.

Descripció dels serveis
Identificar i potenciar els recursos, les activitats i els projectes que
generen valor en el teixit empresarial de la comarca.

Promoure la qualitat dels productes i serveis que s'ofererix des de
les  empreses  de  la  comarca  a  les  necessitats  dels  clients  dels
diferents sectors i dotar-los de valor afegit.

Realitzar jornades informatives, de debat,  reflexió i contrast que
permetin als  destinataris  tenir  elements per  conèixer  l'evolució i
transformació dels mercats,  de les necessitats  i preferències dels
clients, entre altres, que els permeti adaptar-s'hi i donar-hi resposta.

Realitzar accions de sensibilització dins les empreses per millorar
el  treball  en equip  de les  àrees  de producció  – serveis  amb les
comercials, comunicació, màrketing, entre altres temes d'interès.

Organitzar  jornades  de  sensibilització  per  presentar  casos  d'èxit
que  permetin  sensibilitzar  al  teixit  empresarial  i  aportar  noves
idees i propostes.

Promoure  metodologies  que  impulsin  el  treball  en  equip  a  les
empreses  i  que  permetin  fer  emergir  i  aprofitar  el  talent  i  les
aportacions de totes les persones que hi treballen.

 Identificar el talent de les persones que incideixen en la promoció
econòmica  i  el  desenvolupament  local  de  la  comarca  i  impulsar
accions per visualitza'l i dóna'l a conèixer.

Crear un espai de relació i reflexió plurisdisciplinar i diversa de
professionals que promogui la creativitat conjunta i el treball en
equip  que  generin  projectes  que  incideixin  positivament  en  la



promoció  econòmica,  ocupació  i  desenvolupament  local  de  la
comarca.

 Premiar els - les joves empresaris - es de la comarca i als - les
empresaris  -  es  que  desenvolupin  productes  i  serveis  innovadors
(aquest servei s'inclou a la fitxa sobre Premis Emprenedors).

Treballar la qualitat i la innovació dins les empreses i en sintonia
amb el seu entorn i els seus clients per consolidar-les i mantenir i/o
crear llocs de treball.

Visualitzar el talent existent a la comarca, en diversos sectors, per
per a què puguin inspirar a altres empresaris i empresàries i creïn
valor  afegit  a  les  seves  propostes,  de  manera  que  repercuteixi
positivament a l’entorn econòmic de la comarca.

Dur a terme altres accions de similar naturalesa per aconseguir els
objectius definits.

Desenvolupament 15.            *    Creació d'un nou servei
5.    

Destinataris
  Empresaris i empresàries, persones que treballen a les empreses,
professionals lliberals, experts, especialistes en mercats i adaptació
de productes i serveis, agents públics i/o privats que treballin en
promoció econòmica i desenvolupament local.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els descrits a l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament
             
           *  Subvencions : les bases i la convocatòria estan pendents
de publicació en el  diari  oficial  de l'Administració corresponent
(Generalitat  de Catalunya, Diputació de Girona, Administracions
Europees).

Cost anualitat 2020 El cost serà finançat a través de la subvenció pendent de publicació
i,  en  cas  necessari,  complementat  pel  finançament  dels
Ajuntaments  i/o  demés  agents  públics  i/o  agents  privats
participants.



Model de producció              *   Gestió Directa 
                   
                *   Convenis de col·laboració.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol
i context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració amb els Ajuntaments
participants i/o altres agents públics i/o privats.

 Altres àrees del CCAE 
participants

En  funció  de  la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants podran ser : Medi Ambient i Turisme. 

Observacions  Els treballs es basaran en la participació  i col·laboració d'agents
públics  i/o  privats.  Es  crearan  comissions  de  participació
multidisciplinaris que tinguin relació amb els projectes concrets.

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els projectes concrets. En el cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En cas que sigui necessari  es definiran reunions periodifiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.9

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Regeneració empresarial.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport al teixit empresarial de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectiu Mantenir empreses en funcionament, mantenir el coneixement,
mantenir i/o crear nous llocs de treball.

Descripció dels serveis Dissenyar  i  promoure  un  servei  que  doni  resposta  a  aquells
empresaris – es que estan en edat de jubilació i no tenen a ningú
que segueixi l'activitat empresarial.

Posar  en  contacte  a  aquests  empresaris  –  es  amb  centres
formatius especialitzats per promoure que els joves es poguessin
incorporar  a  aquestes  empreses  un  o  dos  anys  abans  de  la
jubilació dels empresaris  – es per donar el  relleu,  mantenir el
coneixement i les empreses en funcionament i crear nous llocs
de treball per a joves.

 Identificar les empreses de la comarca que es troben en aquesta
situació.

 Identificar  centres  formatius  especialitzats  interessats  en
col.laborar amb la proposta.

Explorar altres possibilitats de donar relleu generacional.

Crear un equip multidisciplinari  per participar en el disseny, la
implementació i el seguiment del servei.

Implementar i posar en marxa el servei.

Desenvolupament 16.
17. *  Creació d'un nou servei
18.

Destinataris Empresaris  i  empresàries,  emprenedors  i  emprenedores,  joves
estudiants.



Usuaris beneficiaris 
potencials

 Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament                       *  Subvencions : les bases i la convocatòria estan
pendents  de  publicació  en  el  diari  oficial  de  l'Administració
corresponent  (Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Girona,
Administracions Europees).

6.

Cost anualitat 2021 El  cost  serà  finançat  a  través  de  la  subvenció  pendent  de
publicació  i,  en  cas  necessari,  complementat  pel  finançament
dels Ajuntaments i/o agents privats participants.

Model de producció             *    Gestió Directa
             *  Conveni de col·laboració.

Unitat administrativa 
responsable Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol
i context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració amb els Ajuntaments
participants i/o agents públics i/o privats.

Altres àrees del CCAE 
participants

En funció  de la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants podran ser : Joventut, Medi Ambient i Turisme. 

Observacions La  metodologia  de  treball  es  basarà  en  la  participació  i
col·laboració  dels  agents  públics  i  privats  relacionats  amb  el
servei. Es crearan comissions de participació multidisciplinaris
que  tinguin  relació  amb  els  projectes  concrets.  També  s'hi
podran integrar experts en la matèria.



Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els projectes concrets. En el cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En cas que sigui necessari  es definiran reunions periodifiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.10

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els 
polígons industrials de l’Alt Empordà i fer-los atractius a futurs 
inversors.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport al teixit empresarial de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectiu Crear  i  consolidar  empreses  en  els  polígons  industrials  de  la
comarca; crear nous llocs de treball i consolidar els existents.

Descripció dels serveis Identificar les necessitats de les empreses ubicades en els polígons
industrials de la comarca de l’Alt Empordà.
Establir  estratègies  d’actuació  per  cobrir  necessitats  de  manera
conjunta entre les administracions i entitats responsables.
Promoure  la  creació  d’associacions  empresarials  ubicades  en  els
polígons industrials i consolidar l’existent.
Millorar la competitivitat de les empreses.

Desenvolupament 19.
20. * Creació d'un nou servei
21.

Destinataris Empreses  ubicades,  o  que  es  vulguin  ubicar,  en  els  polígons
industrials de la comarca; treballadors i treballadores, actuals i
futurs,  d’aquestes  empreses;  Ajuntaments  on  estan  ubicats
aquestes empreses; i altres organismes i/o experts implicats en el
sector industrial

Usuaris beneficiaris 
potencials

 Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament          *    Corrent – Transferències corrents 
          *   Subvencions : les bases i la convocatòria estan pendents



de publicació en el diari oficial de l'Administració corresponent
(Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Administracions
Europees). Aportacions municipals, si s’escau.

7. Corrent – Altes (taxes, preus públics,...)
8. De capital – Transferències de capital
9. De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020  Pendent de convocatòria púbica de suvencions.

Model de producció             *    Gestió Directa
            * Conveni de cooperació, si s’escau.

Unitat administrativa 
responsable Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració  amb els Ajuntaments
participants i/o altres agents públics i/o privats.

Altres àrees del CCAE 
participants

En funció de la temàtica del projecte, hi podrà participar l’àrea
del Consell Comarcal corresponent.

Observacions Els  treballs  es  basaran,  en  la  mesura  del  possible,  en  la
participació i col·laboració d'agents públics i/o privats. Si cal, es
crearan comissions de participació multidisciplinars que tinguin
relació amb els projectes concrets

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els  projectes concrets.  En el  cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En  cas  que  sigui  necessari  es  definiran  reunions  periòdiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.11

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Projecte de desenvolupament comercial de la comarca de l’Alt 
Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport al teixit empresarial de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectiu Millorar la competitivitat del sector del comerç a la comarca de
l’Alt Empordà, a través de convertir els comerços i les empreses
de  l’Alt  Empordà  en  referents  de  compra.  Crear  i  consolidar
empreses en sector del comerç i comercial de la comarca. Crear
nous llocs de treball i consolidar els existents.

Descripció dels serveis Professionalitzar el sector.
Incrementar l’atractiu dels eixos comercials.
Sensibilitzar la població resident envers el comerç local.
Dinamitzar sinèrgines entre el comerç i el producte local.
Dur a terme formació relacionada amb el sector.
Dur  a  terme  la  campanya  l’Empordà  als  Aparadors,  i  qualsevol
activitat similar per dinamitzar el sector del comerç i comercial de la
comarca.

Desenvolupament 22. * Activitat vigent
23.

Destinataris Comerços i empreses comercials de la comarca;  treballadors i
treballadores, actuals i futurs, d’aquestes empreses; Ajuntaments
on  estan  ubicats  aquestes  empreses;  i  altres  organismes  i/o
experts implicats en el sector del comerç i comercial.

Usuaris beneficiaris 
potencials

 Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament          *    Corrent – Transferències corrents. El Consell Comarcal
de l’Alt Empordà aporta 2.000,00 € al pla d’activitats.



          *   Subvencions : programa  AODL del Servei Públic de
Catalunya  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  el  Ministerio  de
Empleo y Asuntos  Sociales,  i  la  Unió  Europea – Fons Social
Europeu.  Aquestes  administracions  subvencionen  l’import  de
36.000,00 € del cost laboral de l’AODL)
*    Aportacions  dels  Ajuntaments  de  Figueres,  Castelló
d’Empúries, la Jonquera, Llançà, Roses i l’Escala. Cadascun dels
6 Ajuntaments  aporta  la  quantitat  de 2.988,27 € desglosat  en:
988,27 € del  cost  laboral  de l’AODL i  2.000,00 € del  pla  de
treball.

10.

Cost anualitat 2020  Cost laboral de l’AODL:   41.929,62 €
 Pla d’activitats:                 14.000,00 €
 Total                                  55.929,62 €

Model de producció             *    Gestió Directa
            * Conveni de cooperació, entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i els 6 Ajuntaments participants, descrit anteriorment.

Unitat administrativa 
responsable Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Auxiliar administrativa.

Tècnic mig de comunicació cultural.

Altres àrees del CCAE 
participants

Turisme.

Observacions Els  treballs  es  basen  en  la  participació  i  cooperació  d'agents
públics  i/o  privats.  S’ha  creat  una  comissió  de  participació
multidisciplinars per impulsar i fer el seguiment de les activitats.

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els  mecanismes  de  coordinació  amb  els  municipis  es  fan  en  la
comissió de participació i seguiment creada a aquest efecte. 
S’han establert mecanismes de col.laboració amb projectes concrets
de  comarques  limítrofes,  per  intercanvi  d’experiències  i
d’informació.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.12

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Serveis de Creació d'Empreses.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

 Suport a l'emprenedoria de l'Alt Empordà.

Objectiu Promoure  accions  integrals  i  transversals  que  ajudin  a
emprenedors  i  emprenedores  en  el  seu  procés  de  creació
d'empresa per crear nous llocs de treball.

Descripció dels serveis Organitzar jornades específiques i generals sobre experiències
en la creació d'empreses i/o sobre aspectes clau en el procés.

Informar,  orientar  i  assessorar  en  el  procés  de  creació
d'empresa.

Assessorar  en  l'elaboració  del  pla  d'empresa  i  l'estudi  de
viabilitat.

Crear un espai obert i autònom per a la realització d'estudis de
mercat i de l'elaboració del pla econòmic i financer específic de
cada  projecte,  entre  altres,  que  compti  amb  el  suport  de
professionals experts i d'ordinadors connectats a Internet.

Formar  en  aspectes  tècnics,  d'habilitats  emprenedores  i
transversals, de comunicació, comercials, entre altres d'interès.

Crear espais d'intercanvi i suport entre persones emprenedores.

Crear espais d'intercanvi i suport entre persones emprenedores i
empresaris i empresàries.

Crear  una  xarxa  de  col·laboradors  per  explorar  diferents
recursos que es poden oferir als emprenedors i emprenedores
(gestories, col·legis professionals, entitats financeres, etc.).

Dur a terme accions de sensibilització i similars.

Altres  actuacions  específiques  derivades  de  convocatòries
públiques.

Desenvolupament 
24. Creació d'un nou servei



Destinataris Emprenedors i emprenedores de la comarca de l'Alt Empordà que
vulguin crear una empresa.

Usuaris beneficiaris 
potencials

 Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4
de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de
l'organització comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb
els  municipis  en  l'establiment  de  nous  serveis  necessaris  per  al
desenvolupament del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament               
            *  Subvencions : les bases i la convocatòria estan pendents
de  publicació  en  el  diari  oficial  de  l'Administració  corresponent
(Generalitat  de Catalunya,  Diputació  de Girona,  Administracions
Europees).

Cost anualitat 2020  El cost serà finançat a través de la subvenció pendent de publicació
i, en cas necessari, complementat pel finançament dels Ajuntaments
i/o agents privats participants.

Model de producció           *    Gestió Directa
          *    Convenis de col·laboració.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol
i context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració  amb els Ajuntaments
participants i/o altres agents públics i/o privats.

Altres àrees del CCAE 
participants

En  funció  de  la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants  podran  ser  :  Informàtica,  Joventut,  Medi  Ambient  i
Turisme. 

Observacions  Els treballs es basaran en la participació i col·laboració d'agents
públics i/o privats.



Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

S'establiran  reunions  periòdiques  de  coordinació  amb  els
professionals participants en el projecte.

En cas que sigui necessari compartir coneixement, maneres de fer,
entre  altres,  amb  les  comarques  limítrofes  es  duran  a  terme
reunions periodifiques de coordinació.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.13

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Cultura Emprenedora.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport a l'emprenedoria de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectiu
 

 Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar les empreses existents i mantenir el nivell de persones
contractades i/o crear noves empreses.

Descripció dels serveis Promoure accions integrals i transversals que ajudin a les persones
que vulguin  emprendre  en  un  sentit  ampli   ii  que  incideixin  de
manera  positiva  en  la  promoció  econòmica,  l'ocupació  i  el
desenvolupament local de la comarca.

Crear  entorns  que  facilitin  l'intercanvi  de  coneixements  i  la
cooperació entre les iniciatives dels diferents entorns per promoure
la cultura emprenedora.

Sensibilitzar, formar, difondre, i potenciar l'emprenedoria en sentit
ampli, és a dir, focalitzant-lo en l'acció d'emprendre i no només en
el fet de crear una empresa.

Difondre  creences  facilitadores  de  l'emprenedoria  i  reflexionar
sobre les creences limitadores.

Organitzar  jornades,  accions  de  sensibilització  i  similars  per
visualitzar la cultura emprenedora i fer-ne difusió per a què serveixi
d'inspiració per a altres persones que vulguin emprendre.

Dur a terme altres accions de similar naturalesa per aconseguir els
objectius  definits,  així  com  d'altres  actuacions  específiques
derivades de convocatòries públiques.

Desenvolupament 25.
                 * Creació d'un nou servei

11.    



Destinataris
  
Emprenedors,  emprenedores,  empresaris,  empresàries,  joves
estudiants i persones amb idees i que les vulguin dur a terme i que
tinguin  impacte  en  la  promoció  econòmica,  en  l'ocupació  i  el
desenvolupament local de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els definits a l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis en
l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del
territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament                            *  Subvencions : les bases i la convocatòria estan
pendents  de  publicació  en  el  diari  oficial  de  l'Administració
corresponent  (Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Girona,
Administracions Europees).

Cost anualitat 2020 El cost serà finançat a través de la subvenció pendent de publicació i,
en cas necessari, complementat pel finançament dels Ajuntaments i/o
agents privats participants.
 

Model de producció
   
     *    Gestió Directa

                Concessió (LCSP):
      *    Convenis de col·laboració. 

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.



Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració  amb els Ajuntaments
participant i/o demés agents públics i/o privats.

 
Altres àrees del CCAE 
participants

En  funció  de  la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants podran ser: Joventut i Medi Ambient . 

Observacions
 
Els  treballs  es  basaran en la  participació i  col·laboració d'agents
públics  i/o  privats.  Es  crearan  comissions  de  participació
multidisciplinaris que tinguin relació amb els projectes concrets.

Mecanismes de coordinació
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els  projectes concrets.  En el  cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En cas  que  sigui  necessari  es  definiran  reunions  periodifiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.14

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Premis Emprenedors a l'Alt Empordà.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport a l'emprenedoria de la comarca de l'Alt Empordà.

Objectius
Dinamitzar i promoure  la iniciativa emprenedora a la comarca de
l’Alt Empordà per crear noves empreses i nous llocs de treball.

Reconèixer públicament la trajectòria de destacats - es empresaris -
es de la comarca i els que promouen innovacions per fer-ne difusió
per  a  què  sigui  font  d’inspiració  d’altres  emprenedors/es  i/o
empresaris/ies i crei valor afegit a les seves propostes, de manera
que repercuteixi positivament a l’entorn econòmic de la comarca,
en el manteniment i la creació de nous llocs de treball.

Donar oportunitats d’aprenentatge als joves i  incentivar-los per a
què  desenvolupin les  seves  capacitats  emprenedores,  treballin  en
equip i millorin la seva capacitat comunicativa, que podran aplicar
en el futur per a la millora social i econòmica de la comarca.

Descripció dels serveis Coorganitzar  els  Premis  Emprenedors  Alt  Empordà  en  quatre
categories:

Premi  Jove  Empresari:  es premiarà  a  l’empresari/a
empordanès menor de 42 anys que hagi tingut una trajectòria
empresarial més destacada.

Premi Emprenedor:  es premiarà als emprenedors/es amb el
projecte  d’empresa  més  viable,  innovador  i  amb  major
potencial de creixement.

Premi a la Millor Idea de Negoci: es premiaran les idees de
negoci  més  creatives  dels  estudiants  dels  Instituts  de  la
comarca (ESO, Cicles Formatius i Batxillerat) i dels joves de
menys de 20 anys de la comarca.

Premi a la Innovació: es premiarà a l’empresari/a empordanès
que  hagi  destacat  per  a  la  seva  capacitat  d’innovar  en
producte, servei o processos.



Ampliar  les  categories  si  es  creu  necessari  per  l'impacte  de  les
mateixes.

Coorganitzar l'acta de lliuraments de premis i accions formatives i de
sensibilització específiques per els – les candidates.

Dur a terme altres accions de similar naturalesa per aconseguir els
objectius  definits,  així  com  d'altres  actuacions  específiques
derivades de convocatòries públiques.

Desenvolupament 26. *  Servei vigent
                 

Destinataris
  
Emprenedors,  emprenedores,  empresaris,  empresàries,  joves
estudiants i persones amb idees i que les vulguin dur a terme i que
tinguin  impacte  en  la  promoció  econòmica,  en  l'ocupació  i  el
desenvolupament local de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els definits a l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis en
l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del
territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques. 

Finançament Consell Comarcal de l'Alt Empordà: 2.500,00 € (28 %)
Ajuntament de Figueres: 3.500,00 € (39 %)
Ajuntament de Roses: 3.000,00 € (33 %)

Cost anualitat 2020  9.000,00 €

Model de producció
        *     Gestió  Directa  compartida  amb  la  resta  d'agents
participants.

          *  Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, l'Ajuntament de Figueres i el Setmanari de l'Empordà pel
finançament  dels  Premis  Emprenedors  Alt  Empordà.  Títol  del



conveni:  Conveni  de col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de
l'Alt  Empordà,  l'Ajuntament  de  Figueres  i  el  Setmanari  de
l’Empordà  per  dur  a  terme  l’acció  «Premis  Emprenedors  Alt
Empordà»

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Auxiliar administrativa.

 
Altres àrees del CCAE 
participants

-----------

Observacions
 
La  coorganització  de  les  categories  dels  Premis  Emprenedors  es
realitza  conjuntament  amb  representants  de  l'Ajuntament  de
Figueres,  del  Fòrum  Imagina,  de  la  delegació  comarcal  de
l'Associació  Joves  Empresaris  i  Emprenedors  de  Girona  i  del
Setmanari de l'Empordà, a través de la comissió organitzadora dels
Premis.

Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.15

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Xarxa d'Inserció Laboral – Club de Feina.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Qualificació i inserció laboral.

Objectiu
 
Millorar  les  possibilitats  d'inserció  laboral  de  persones  a  l'atur  a
través de facilitar informació i donar suport i  assessorament a les
persones en cerca de feina i de fer difusió d'ofertes de treball per
facilitar la inserció laboral de les persones a l'atur.



Descripció dels serveis Club de Feina. Espai obert i autònom amb els suport d'una 
professional que informa dels recursos relacionats amb formació i 
ofertes laborals en diferents mitjans i orienta i assessora als -es 
usuaris - es en el procés d'inserció laboral. S'ofereix la possibilitat 
d'utilitzar ordinadors connectats a Internet. Actualment hi ha sis 
punts del Club de Feina a la comarca, que són: Figueres, l'Escala, 
Roses, Vilafant, la Jonquera i Llançà. La mitjana de persones 
usuàries és de 900 l'any que representen 3.000 atencions 
personalitzades.

Servei propi de difusió d'ofertes laborals d'empreses que ofereixen
llocs de treball a la comarca. Elaboració d'un cartell específic per
cada oferta laboral que ens comuniquen els – les empresaris – es i
difusió en els panells informatius dels 6 punts del Club de Feina a la
Comarca,  a  la  web  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  al
Facebook..Anual es fan difusió d'una mitjana de 600 llocs de treball
quantificables,  400  dels  quals  són  del  servei  propi  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

Desenvolupament  
           *   Servei vigent.
           *    

Destinataris Destinataris del Club de Feina:
Persones en situació d'atur de 66 municipis de la comarca de l'Alt
Empordà  (tots  levat  de  Figueres  i  Castelló  d'Empúries  que  tenen
servei propi).
Destinataris  del  Servei  Propi  de  Difusió  d'ofertes:  Empresaris  i
empresàries de la comarca, de les províncies de Girona i Barcelona
que cerquen persones per treballar a la comarca de l'Alt Empordà.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els definits a l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament            *    Corrent – Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments
de  Roses,  l'Escala,  la  Jonquera,  Llançà  i  Vilafant  per  al  seu



finançament. Títol dels convenis:  Conveni de col·laboració entre el
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  els  Ajuntaments  de  Roses,
l’Escala, Vilafant, la Jonquera i Llançpa per dur a terme el Servei de
Dinamització i Inserció Laboral.
Finançament Ajuntaments especificats anteriorment: 27.685,07 € (65
%)
Consell Comarcal de l'Alt Empordà: 14.793,21 €(35%),

Cost anualitat 2020
 
 Cost anual: 42.478,28  €

Model de producció
   
           *    Gestió Directa

 Conveni:  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  els
Ajuntaments de Roses, L'Escala, La Jonquera, Llançà i
Vilafant.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Tècnic de grau mig - inserció laboral -.

Auxiliar administrativa.

 
Altres àrees del CCAE 
participants

 Contactes puntuals sobre casos concrets amb Serveis Socials.

Mecanismes de coordinació
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

 
Hi  ha  una  comissió  de  seguiment  i  valoració  del  servei
formada per professionals i regidors/es dels Ajuntaments de
Roses, l'Escala, Vilafant, Llançà i la Jonquera, i del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.
No hi participen comarques limítrofes.





Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.16

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Programes d'inserció laboral per a diferents col·lectius.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Qualificació i inserció laboral.

Objectiu Crear llos de treball per a persones en situació d'atur i/o especials
dificultats d'inserció.

Millorar  les  habilitats  i  competències  de  les  persones  a  l'atur  per
millorar les seves oportunitats per a la inserció laboral.

Descripció dels serveis Programes mixtos de treball  i  formació en la  què es contracten a
persones  a  l'atur  en  diferents  perfils  (majors  de  45  anys,  joves,
dones,  entre  altres  col·lectius)  per  a  què  adquireixin  experiència
laboral i/o formació. Aquest tipus de programa reben diferents noms
en funció de la  convocatòria  de finançament  de la  Generalitat  de
Catalunya a què es concursi i/o d'altres administracions.

Contractar  a  persones  en  situació  d'atur  per  destinar-les  a  serveis
propis  del  Consell  Comarcal  o  destinar-los  als  Ajuntaments  que
hagin  delegat  les  competències  de  les  tasques  específiques  que
duguin a  terme les persones contractades  al  Consell  Comarcal  de
l'Alt  Empordà,  per  a  què  adquireixin  experiència  laboral  i/o
formativa  en  el  marc  de  programes  mixtos  finançats  des  de  la
Generalitat  de  Catalunya  i  d'altres  administracions,  i/o  d'altres
convocatòries.

Programes d'activació de la gent que es troba a l'atur i que necessita
d'accions específiques per a què es responsabilitzin del seu procés de
cerca de feina i siguin actius de manera que aprofitin dels recursos
formatius i d'inserció que ofereixen els agents públics i/o privats de
la comarca, entre altres.

Programes que implementin itineraris d'inserció laboral en els quals



els professionals d'orientació i/o inserció laboral facin un seguiment
individualitzat del recorregut formatiu i laboral de les persones en
atur durant el procés de cerca de feina fins a trobar una feina. En
aquest tipus de programes els professionals d'orientació i/o inserció
laboral poden dur a terme tasques de prospecció d'empreses.

Programes i actuacions específiques derivades de convocatòries 
públiques que tinguin la mateixa naturalesa i responguin als 
objectius definits.

Desenvolupament                  
           *    Serveis  vigents:  1)  Treball  i  Formació  2020.  Les
convocatòries es publiquen anualment a través del DOGC. 2) Joves
en pràctiques 2020. Les  Les convocatòries es publiquen anualment a
través del DOGC
           *   

Destinataris Persones en situació d'atur de determinats col·lectius especificats a
les convocatòries de finançament.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els definits a l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis en
l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del
territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.
4)  Per  les  tasques  a  dur  a  terme  pels  treballadors  destinats  als
Ajuntaments, en el marc del projecte Treball i Formació 2020, s’han
signat  convenis  de  delegació  de  competències  (títol:Conveni  de
delegació  de  competències  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà  i  els  Ajuntaments  interessats  per  a  la  realització  del
Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de
Catalunya  a  la  comarca  de  l'Alt  Empordà) i  convenis  de
col·laboració  (Titol:  Conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell
Comarcal  de l'Alt  Empordà i  els  Ajuntaments interessats  per a  la
realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei
d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà) amb els
Ajuntaments participants.
5) Conveni de delegació de competències i de col·laboració amb els
Ajuntaments  que  vulguin  participar  en  programes   pendents  de
convocatòria en el què hi hagi treballadors destinats als Ajuntaments.



Finançament           
     *   A) Per al programa Treball i Formació 2020 Extraordinari
Covid 19 i programa DON: 100 % finançat a través d’una subvenció
del  Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i la Unió Europea - Fons
Social  Europeu,  i  a  través  de  les  aportacions  dels  Ajuntaments
participants.
     *  B) Pel programa Joves en pràctiques 2020: subvenció del
Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i la
Unió  Europea  -  Fons  Social  Europeu  –  Iniciativa  d’Ocupació
Juvenil.
           *     

Cost anualitat 2020
 
A) Cost del programa Treball i Formació Extraordinari 20 covid 19:
126.880,04  €  .  Cost  programa  Treball  i  Formació  20  DONA:
57.622,68 €

B) Cost JENP 20: 11.000,00 €

Model de producció
   

*    Gestió Directa
* Convenis  de cooperació i  de  delegació de  competències
amb els Ajuntaments participants.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Tècnic de grau mig  - coordinadora del programa Treball i Formació
2020 --

Auxiliar administrativa.

El  personal  a  contractar  en les  properes  edicions  dependrà de les
condicions que estableixin les bases i les respectives convocatòries
del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  i  en  els  acords  que
s'estableixin  en  els  convenis  de  cooperació  i/o  de  delegació  de
competències amb els Ajuntaments participants.

Altres àrees del CCAE 
participants En funció de la temàtica del projecte, podran ser gestors, impulsors i

coordinadors,  altres  àrees  del  CCAE:  Benestar  Social,  Joventut,
Medi Ambient, Consum, Arxiu i Turisme, entre altres. 



Observacions
Els  treballs  es  basaran  en  la  participació  i  col·laboració  d'agents
públics  i/o  privats.  Es  crearan  comissions  de  participació
multidisciplinaris que tinguin relació amb els projectes concrets.

Mecanismes de coordinació
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els projectes concrets. 

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En cas  que  sigui  necessari  es  definiran  reunions  periodifiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.17

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Prospecció empresarial.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Suport al teixit empresarial de la comarca – Qualificació i 
inserció laboral.

Objectius
  Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar  les  empreses  existents  i  mantenir  el  nivell  de
persones contractades i/o crear noves empreses.
Identificar llocs de treball per a persones a l'atur participants als
diferents programes d'inserció laboral.

Descripció dels serveis Servei que dinamitzi el teixit empresarial per a la seva cohesió
amb entrevistes i contactes amb els empresaris i empresàries per:

A) Conèixer les seves necessitats i interessos amb la finalitat de
donar-hi resposta o canalitzar-ho per a que siguin coberts.

B) Oferir-lis recursos de les administracions que poden ser útils
per a les seves empreses.

C) Conèixer les necessitats de contractació dels empresaris – es
per a proveir candidats – es provinents dels serveis d'orientació i
inserció laboral.

D)  Altres  activitats  de  naturalesa  similar  i  que  responguin  als
objectius definits.

Desenvolupament 27. *  Creació d'un nou servei
28.

Destinataris Empresaris  i  empresàries  de  la  comarca,  associacions
empresarials, persones aturades i agents públics i/o privats.

Usuaris beneficiaris 
potencials  Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis



en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament
del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament             *    Corrent – Transferències corrents 
            *  Subvencions pendents de convocatòria.

            *  Corrent – Altes (taxes, preus públics,...)
            *  De capital – Transferències de capital
            *  De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2020  El  cost  serà  finançat  a  través  de  subvencions  pendents  de
convocatòria.

Model de producció             *    Gestió Directa
                       *    Convenis de col·laboració.

Unitat administrativa 
responsable

Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol
i context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració  amb els Ajuntaments
participants i/o demès agents públics i/o privats.

Altres àrees del CCAE 
participants

En funció  de la  temàtica  del  projecte,  altres  àrees  del  CCAE
participants podran ser : Joventut, Medi Ambient i Turisme. 

Observacions Els treballs es basaran en la participació i col·laboració d'agents
públics  i  privats.  Es  crearan  comissions  de  participació
multidisciplinars que tinguin relació amb els projectes concrets.

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els projectes concrets. En el cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En  cas  que  sigui  necessari  es  definiran  reunions  periòdiques  de



coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 8.18

Àrea Promoció Econòmica

Nom del servei Formació, jornades de sensibilització i similars.

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Qualificació i inserció laboral

Objectiu   Mantenir i/o crear nous llocs de treball.
Consolidar  les  empreses  existents  i  mantenir  el  nivell  de
persones contractades i/o crear noves empreses.
Millorar les habilitats i competències de les persones a l'atur per
a què tinguin oportunitats per a la inserció laboral.

Descripció dels serveis Dissenyar, impulsar, participar, organitzar, col·laborar amb altres
agents  públics  i/o  privats,  accions  formatives,  jornades  de
sensibilització   i  accions  similars,  destinades  a  qualificar
persones en situació d’atur o persones treballadores.

Les  accions  formatives  poden  anar  dirigides  a  millorar  les
competències bàsiques com el nivell d'idiomes (català, francès,
anglès,  ...)  i  de tecnologies de la informació i  la comunicació
(TIC).  També  poden  anar  dirigides  a  necessitats  específiques
detectades entre els empresaris – es de la comarca.

Elaboració d’un mapa formatiu comarcal.

Dur a terme altres accions de similar naturalesa per aconseguir els
objectius  definits,  així  com  d'altres  actuacions  específiques
derivades de convocatòries públiques.

Desenvolupament 29. * Creació d'un nou servei
30.

Destinataris Persones  en  situació  d'atur  de  diferents  perfils,  persones
treballadores.

Usuaris beneficiaris 
potencials

 Els definits en l'apartat anterior.

Títol competencial 1) Competències locals segons annex.
2) Competència comarcal segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya. Article 28. d) Cooperar amb els municipis
en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament



del territori.
3) Competències assignades per la Generalitat de Catalunya (Servei
d'Ocupació  Públic  de  Catalunya)  a  través  de  convocatòries
públiques.

Finançament                   *   Subvencions : les bases i la convocatòria estan
pendents  de  publicació  en  el  diari  oficial  de  l'Administració
corresponent  (Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Girona,
Administracions Europees).

12.

Cost anualitat 2020  Pendent de convocatòria púbica de suvencions.

Model de producció             *    Gestió Directa
            * Conveni de cooperació, si s’escau.

Unitat administrativa 
responsable Promoció Econòmica.

Mitjans personals dels que 
disposa amb expressió de la 
seva qualificació tècnica.

Tècnic de grau mig en economia, postgrau en gestió de la hisenda
autonòmica i local i especialització en “innovació organitzativa, rol i
context”.

Auxiliar administrativa.

El personal a contractar pel projecte serà el que es defineixi a les
bases i a la convocatòria pendents de publicar, i/o en els acords que
s'estableixin en els convenis de col·laboració  amb els Ajuntaments
participants i/o altres agents públics i/o privats.

Altres àrees del CCAE 
participants

En funció de la temàtica del projecte, hi podrà participar l’àrea
del Consell Comarcal corresponent.

Observacions Els  treballs  es  basaran,  en  la  mesura  del  possible,  en  la
participació i col·laboració d'agents públics i/o privats. Si cal, es
crearan comissions de participació multidisciplinars que tinguin
relació amb els projectes concrets

Mecanismes de coordinació 
amb els municipis i les 
comarques limítrofes

Els mecanismes de coordinació amb els municipis es duran a terme
en  les  comissions  de  participació  multidisciplinaris  que  tinguin
relació amb els  projectes concrets.  En el  cas que no hi participin
s'establiran reunions periòdiques de coordinació.

En el seu inici no serà necessari establir mecanismes de coordinació
amb  les  comarques  limítrofes  perquè  es  tracta  d'un  servei  de
naturalesa comarcal que només avarca la comarca de l'Alt Empordà.
En  cas  que  sigui  necessari  es  definiran  reunions  periòdiques  de
coordinació  i/o  s'integraran  en  la  comissió  de  participació
multidisciplinari.





9. ENSENYAMENT I CULTURA

Ensenyament
9.1 Transport obligatori
9.2 Transport no obligatori
9.3 Ajuts de transport obligatori
9.4 Ajuts de transport no obligatori
9.5 Emergències de transport escolar i menjador escolar
9.6 Gestió d'ajuts de menjadors escolars obligatoris
9.7 Gestió de beques de menjadors escolars 
9.8 Gestió de la formació de monitors/res de menjador escolar
9.9 Gestió de formació de monitors/res de transport escolar
9.10 Inspecció de transport escolar
9.11 Inspecció de menjador escolar
9.12 Menjadors escolars
9.13 Transport no obligatori d’activitats extraescolars

Cultura
9.14 Agenda cultural
9.15 Subvencions de cultura
9.16 Declaració BCIL en el patrimoni cultural
9.17 Difusió patrimoni cultural
9.18 Préstec d'exposicions itinerants
9.19 Suport a la creació artística
9.20 Assessorament al Patrimoni cultural
9.21 Foment a la lectura
9.22 Jornades Europees de Patrimoni
9.23 Elecció Pubilla i Hereu de l’Empordà
9.24 Premis Empordà





Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.1

Àrea Ensenyament

Nom del servei Transport obligatori

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar els transports d'alumnes de 3 a 18 anys que s'ha de 
desplaçar fora del seu municipi per assistir a l'escola 
designada per Ensenyament.

Descripció del servei Transport escolar als alumnes de 3 a 18 anys que s'han de 
desplaçar fora del seu municipi per assistir a l'escola pública
atès que en el seu municipi no s'imparteix el nivell 
corresponent.

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes de la comarca entre 3 i 18 anys

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes de la comarca escolaritzats en centres educatius 
del territori de l'Alt Empordà proposats pel Departament 
d'Ensenyament

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Generalitat de Catalunya

Cost anualitat 2021 1.989.801,57€

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Conveni.

Mitjans personals Aux. administrativa / Aux. tecnic de transport / Tècnic 
Superior 

Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, secretaria i intervenció



Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.2

Àrea Ensenyament

Nom del servei Transport no obligatori

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat que presta el CC en el transport 
escolar no obligatori

Descripció del servei Transport escolar als alumnes que estan escolaritzats a la 
comarca però que el Departament d'Ensenyament no els 
contempla com obligatoris

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes que no siguin obligatoris i volen utilitzar el servei 
de transport escolar 

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes de 3 a 16 anys escolaritzats en un centre diferent 
al que els correspon i els alumnes de batxillerat.

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)

Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Girona i Famílies

Cost anualitat 2021 326.111,50€

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Aux. administrativa / Aux. tecnic de transport / Tècnic 
Superior 

Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, secretaria i intervenció



Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.3

Àrea Ensenyament

Nom del servei Ajuts de transport obligatori

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar el coneixement de les necessitats de la ciutadania

Descripció del servei Donar ajuts als ciutadans que són usuaris del transport  
obligatori o bé en municipis que no existeix transport 
col·lectiu i es desplacen per altres mitjans fins al centre 
escolar

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes entre 3 i 18 anys

Usuaris beneficiaris 
potencials

Tots els alumnes de la comarca que compleixin els requisits 
de les bases de la convocatòria

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Generalitat de Catalunya

Cost anualitat 2021 15.373,57€

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Aux. administrativa / Aux. tècnic de transport / Tècnic 
Superior

Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, secretaria i intervenció

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.4

Àrea Ensenyament

Nom del servei Ajuts de transport no obligatori

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar el coneixement de les necessitats de la ciutadania

Descripció del servei Donar ajuts als ciutadans que són usuaris del transport no 
obligatori o bé en municipis que no existeix transport 
col·lectiu i es desplacen per altres mitjans fins al centre 
escolar

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes entre 3 i 18 anys

Usuaris beneficiaris 
potencials

Tots els alumnes de la comarca que compleixin els requisits 
de les bases de la convocatòria

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Generalitat de Catalunya

Cost anualitat 2021 3.058,56€

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Aux. administrativa / Aux. tècnic de transport / Tècnic 
Superior

Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, secretaria, intervenció i Serveis Socials

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.5

Àrea Ensenyament

Nom del servei Emergències de transport escolar i menjador escolar

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat que presta el Consell Comarcal

Descripció del servei Coordinar les sortides i arribades del transport escolar en el 
cas que protecció civil tingui activada una alerta 
meteorològica

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Tots els usuaris de transport escolar de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els afectats per l'alerta meteorològica

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Generalitat de Catalunya

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Aux. administrativa / Aux. tècnic de transport / Aux. tènic 
de menjador/ Tècnic Superior

Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència i Protecció civil

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.6

Àrea Ensenyament

Nom del servei Gestió d'ajuts de menjadors escolars obligatoris

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta el Consell 
Comarcal

Descripció del servei Gestionar els menjadors escolars de la comarca

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes en edat escolar que compleixin els requisits de la 
convocatòria

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes en edat escolar que ho hagin sol·licitat

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Generalitat de Catalunya

Cost anualitat 2021 723.631,40€

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Aux. administrativa / Aux. tècnic de menjador / Tècnic 
Superior

Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, secretaria i intervenció

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.7

Àrea Ensenyament

Nom del servei Gestió de beques de menjadors escolars 

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta el Consell 
Comarcal

Descripció del servei Gestionar els menjadors escolars de la comarca

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes en edat escolar que compleixin els requisits de la 
convocatòria

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes en edat escolar que ho hagin sol·licitat

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Generalitat de Catalunya

Cost anualitat 2021 1.473.942,10€

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Aux. administrativa / Aux. tècnic de menjador / Tècnic 
Superior

Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, secretaria, intervenció i Serveis Socials

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.8

Àrea Ensenyament

Nom del servei Gestió de la formació de monitors/res de menjador escolar

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la formació de personal que atent els alumnes en 
els menjador escolars

Descripció del servei Preparar a ciutadans per tenir formació en l'àmbit dels 
menjadors escolars

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadans de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadans que hagin sol·licitat realitzar el curs

Finançament  Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
Escola Empordà

Cost anualitat 2021 0

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa i Externs 
Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions Coorganitzat amb Escola Empordà



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.9

Àrea Ensenyament

Nom del servei Gestió de formació de monitors/res de transport escolar

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la formació del personal que ha de vetllar pels 
escolars dintre el transport escolar

Descripció del servei Preparar a ciutadans per tenir formació en monitor/a de 
transport escolar

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadans de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadans que hagin sol·licitat realitzar el curs

Finançament  Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
Escola Empordà



Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa i Externs
Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions Coorganitzat amb Escola Empordà



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.10

Àrea Ensenyament

Nom del servei Inspecció de transport escolar

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania en edat escolar

Objectiu Millorar el transport dels alumnes de 3 a 18 anys que s'han 
de desplaçar per assistir a l'escola 

Descripció del servei Inspeccionar el transport escolar als alumnes de 3 a 18 anys 
que s'han de desplaçar fora del seu municipi per assistir a 
l'escola pública

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes entre 3 i 18 anys

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes entre 3 i 18 anys escolaritzat a l'Alt Empordà

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Generalitat de Catalunya

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Aux. tècnic de transport / Tècnic Superior
Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.11

Àrea Ensenyament

Nom del servei Inspecció de menjador escolar

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania en edat escolar

Objectiu Millorar el menjadors escolars dels alumnes de 3 a 18 anys 

Descripció del servei Inspeccionar els menjadors escolars ubicats a la comarca de
l'Alt Empordà. 

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes entre 3 i 18 anys

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes entre 3 i 18 anys escolaritzat a l'Alt Empordà i 
usuaris de menjador

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Generalitat de Catalunya

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals  Aux. tècnic de menjador / Tècnic Superior
Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 de juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions



Programa d’actuació 
comarcal

Fitxa 9.12

Àrea ENSENYAMENT

Programa d'Actuació 
Comarcal

Servei de Menjador Escolar

Nom del servei Planificació d'equipaments, serveis i recursos de 
menjador escolar de la comarca

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Departament d'Ensenyament i  Ajuntaments 

Objectiu Establir un model de gestió de menjador escolar a la 
comarca sota criteris del Departament d'Ensenyament 

Dissenyar estratègies per tal de promoure la prestació  del
servei amb la millor eficiència i eficàcia possible

Descripció del servei Equip de planificació i gestió d'equipaments i serveis de 
menjador escolar:

 Col·laboració en la planificació comarcal amb els 
centres educatius

Desenvolupament o Ampliació servei vigent
o Ampliació o suport activitat vigent
o Creació d’una nova activitat

Destinataris Centres educatius de l'Alt Empordà

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes de la comarca escolaritzats en centres educatius
del territori de l'Alt Empordà

Finançament
o Corrent – Transferències corrents   
o Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)  
o De capital – Transferències de capital
o De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021
2.197.573,5€

Model de producció
o Gestió indirecta
o Concessió (LCSP):
o Conveni:

Mitjans personals Tècnics i personal de l’àrea d’ensenyament



Títols competencials Ens/1803/2016 de 18 juliol

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions
  



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.13

Àrea Ensenyament

Nom del servei Gestió transport no obligatori d'activitats extraescolars

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Alumnes en edat escolar que realitzen activitats 
complementaries i col·lectives proposades pels centres de la
comarca

Objectiu Millorar la visibilitat que presta el CC en el transport 
escolar no obligatori

Descripció del servei Transport escolar als alumnes que estan escolaritzats a la 
comarca i que realitzen activitats col·lectives amb altres 
centres

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Alumnes que no siguin obligatoris i que participin a les 
activitats col·lectives proposades pels centres

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes de 3 a 18 anys escolaritzats a la comarca i que 
realitzen les activitats col·lectives

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

Cost anualitat 2021 7.000,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa / Tècnic Superior
Títols competencials Acord Junta de Govern 

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, secretaria i intervenció



Observacions
Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.14

Àrea Cultura

Nom del servei Agenda cultural

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta en la difusió de
les activitats culturals de la comarca.

Descripció del servei Recopilar mensualment totes les activitats culturals que 
tenen lloc en el territori i difondre-les.

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadania

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadans que s'interessin pels diferents actes culturals de la
comarca

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa 
Títols competencials

Altres àrees del CCAE 
participants

Consorci de Normalització Lingüística

Observacions
Consorci de Normalització Lingüística





Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.15

Àrea Cultura

Nom del servei Subvencions culturals

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta.

Descripció del servei Ajudar a les despeses de portar a terme projectes culturals 
de la comarca.

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Associacions culturals

Usuaris beneficiaris 
potencials

Qualsevol Associació cultural que ho sol·liciti

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021 30.000,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa / Tècnic
Títols competencials Acord de Ple del Pressupost anual

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, Presidència, Intervenció i Secretaria

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.16

Àrea Cultura

Nom del servei Declaració BCIL en el patrimoni cultural

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Conservar, protegir els bens culturals de la comarca de l'Alt 
Empordà

Descripció del servei Declarar la protecció d'un bé de patrimoni cultural perquè 
es conservi i es preservi 

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadania propietaris de béns de patrimoni cultural de la 
comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania propietaris d'aquests béns

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Consell Comarcal Alt Empordà

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa /  Tècnic Superio
Títols competencials Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Altres àrees del CCAE 
participants

Secretaria

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.17

Àrea Cultura

Nom del servei Difusió patrimoni cultural

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta en la difusió 
del patrimoni de la comarca

Descripció del servei Concurs de fotografia de patrimoni

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadania

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania que participa en les activitats

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa / Tècnic Superior
Títols competencials Acord de Ple de 1994

Altres àrees del CCAE 
participants

Intervenció 

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.18

Àrea Cultura

Nom del servei Préstec d'exposicions itinerants

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ajuntaments

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta en la difusió 
del patrimoni de la comarca.

Descripció del servei Prestar exposicions produïdes o coproduïdes pel CC a 
l'Ajuntament que ho sol·liciti.

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments

Usuaris beneficiaris 
potencials

La ciutadania que visita les exposicions

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Consell Comarcal de l'Alt Emporda

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa /  Tècnic Superior
Títols competencials Junta de Govern

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.19

Àrea Cultura

Nom del servei Suport a la creació artística

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta en la difusió de
la creació artística de la comarca.

Descripció del servei Prestar la sala d'exposicions a joves artistes o ciutadania que
vol mostrar la seva creativitat

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadania

Usuaris beneficiaris 
potencials

Els artistes i els ciutadans que visiten les exposicions

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa /  Tècnic Superior
Títols competencials Acord de Ple de 1998

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.20

Àrea Cultura

Nom del servei Assessorament al Patrimoni cultural

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ajuntaments i ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta en la difusió 
del patrimoni de la comarca

Descripció del servei Assessorar i suggerir

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

Cost anualitat 2021 0,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Tècnic Superior
Títols competencials Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.21

Àrea Cultura

Nom del servei Foment a la lectura

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta a la comarca

Descripció del servei Marató literària – Maridatge Literari

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadania

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania que participa a la Marató Literària

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Cost anualitat 2021 1000,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa /  Tècnic Superior
Títols competencials Acord de Junta de Govern 2004

Altres àrees del CCAE 
participants

Consorci de Normalització Lingüistica

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.22

Àrea Cultura

Nom del servei Jornades Europees de Patrimoni

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat dels serveis que presta el Consell 
Comarcal

Descripció del servei Apropar el patrimoni cultural de la comarca als escolars del 
territori

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadania

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania que participa a les activitats

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Cost anualitat 2021 1.500,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa /  Tècnic Superior
Títols competencials Acord de Ple 1994

Altres àrees del CCAE 
participants

Turisme 

Observacions



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.23

Àrea Cultura

Nom del servei Elecció de la Pubilla i Hereu de l'Alt Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat a la comarca dels serveis que presta el 
Consell Comarcal

Descripció del servei Promoció de la cultura popular en el territori

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadans

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania de la comarca

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021 800,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa /  Tècnic
Títols competencials Acord de Ple de 1994

Altres àrees del CCAE 
participants

Observacions Coorganitzat amb el Foment de les Tradicions Catalanes



Programa d'Actuació 
Comarcal

Fitxa 9.24

Àrea Cultura

Nom del servei Premi Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

Ciutadania

Objectiu Millorar la visibilitat a la comarca dels serveis que presta el 
Consell Comarcal

Descripció del servei Promoció i foment de la cultura en el territori

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 Creació d'un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ciutadania

Usuaris beneficiaris 
potencials

Ciutadania de la comarca

Finançament
 Corrent – Transferències corrents / Subvencions
 Corrent – Altres (taxes, preus públics,...)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crèdit

Cost anualitat 2021 3.000,00 €

Model de producció
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP)
 Conveni

Mitjans personals Auxiliar administrativa /  Tècnic
Títols competencials Acord de Ple de 2017

Altres àrees del CCAE 
participants

Gerència, Presidència, Secretaria

Observacions



10. MEDI AMBIENT

Gestió de residus
10.1 Explotació de l’abocador comarcal de Pedret i Marzà 
10.2 Planta de compostatge de l’Alt Empordà
10.3 Planta de triatge de la fracció resta
10.4 Gestió de compostatge comunitari
10.5. Compostatge casolà
10.6 Recollida selectiva paper i cartró, envasos de vidre i envasos 

lleugers d'origen domèstic
10.7 Servei de recollida de residus segregada  per empreses
10.8 Servei de recollida porta a porta comercial en nuclis urbans
10.9 Servei de recollida selectiva de la fracció orgànica d'origen domèstic
10.10 Servei de recollida de residus sòlids urbans o assimilables d'origen 

domèstic
10.11 Servei de preparació per a la reutilització de residus
10.12 Servei de deixalleria comarcal
10.13 Xarxa Comarcal de deixalleries
10.14 Servei recollida de residus especials
10.15 Servei de control d'entrada i bàscula al CTR

Informació i educació ambiental
10.16 Programa pedagògic i formació ambiental
10.17 Campanyes i activitats de sensibilització
10.18 Informació ambiental de serveis

Protecció de la biodiversitat i protecció dels animals
10.19 Servei de protecció d'animals de companyia
10.20 Servei de registre d’animals i llicències de gossos perillosos
10.21 Actuacions per a la protecció de la biodiversitat
10.22 Gestió de la població d'animals salvatges urbans

Gestió de l'entorn natural
10.23 Neteja de Lleres

Gestió de l'aigua
10.24 Coordinació tècnica de comunitats d’usuaris dels aqüífers

Gestió energètica i adaptació al clima
10.25 Redacció dels PACE (Pla d'acció per a l'energia i clima)
10.26 Planificació i accions per a l'adaptació al canvi climàtic
10.27 Foment de les energies renovables
10.28 Gestió de la demanda energètica
10.29 Assessorament i suport de la gestió energètica municipal 

(Comptabilitat energètica)

Gestió del paisatge i espais naturals
10.30 Xarxa de miradors de paisatge
10.31 Divulgació del paisatge de l’Alt Empordà

Promoció del producte local, agricultura ecològica i venda directa



10.32 Accions pel foment i coneixement del producte local
10.33 Accions pel foment i coneixement de l’agricultura ecològica

Assistència tècnica en medi ambient
10.34 Assessorament tècnic de medi ambient compartit



Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.1

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Explotació de l’abocador comarcal de Pedret i Marzà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Pla territorial sectorial d'infraestructures de residus municipals 2005-
2012
-Projecte d’ampliació de l’Abocador de  l’Alt Empordà (juliol 2016)

Objectiu El servei d’explotació de l’abocador comarcal té com  objecte el 
tractament dels residus sòlids urbans i assimilables a aquests a través 
d’una disposició final dels residus.

Descripció del servei

Aquest tractament inclou diferents processos per a assegurar la correcta
disposició sense malmetre l’entorn de la instal·lació.
El servei de tractament de residus de l’abocador comarcal compren les
activitats de recepció, control, descàrrega i disposició dels residus sòlids
urbans  provinents  de  les  rutes  municipals  de  recollida  i  recollides
puntuals d’origen municipal abans o després del tractament primari.
P-ABO-01  REGLAMENT  D’EXPLOTACIÓ  DE  L’ABOCADOR
COMARCAL DE PEDRET I MARZÀ

Desenvolupament
Inici del servei: 1988

 X    Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris
Ajuntaments de la comarca i empreses privades productores de residus
assimilables a urbans

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions 
( puntuals)
 X   Corrent – Altres (taxes, preus publics,…) 100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit



Cost anualitat 2020 2.493.530,85 €

Model d’execució

 Gestió Directa
 X   Concessió (LCSP):
  Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de l'àrea
- Tècnic superior especialitzat
- Administratiu
- 2 basculistes

Observacions http://ctr.residus-altemporda.org/

Títol competencial

- Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig
dels residus en dipòsits controlats.
- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.
-  Reial  Decret  1481/2001,  de  27  de  desembre,  pel  qual  es  regula
l’eliminació de residus mitjançant dipòsits controlats.
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora dels residus.
Llei 9/2011,  del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
1.MODIFICA la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental  de  les  activitats.
2.MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
- Llei 10/1998, de 21 de abril, de residus.
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9
de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya.
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_1_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_9_2011.pdf
http://abocador.residus-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.2

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Planta de compostatge de l’Alt Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)
-Projecte de construcció del Centre de tractament de residus

Objectiu
La planta de compostatge té com a objectiu bàsic valoritzar la matèria 
orgànica provinent de la recollida selectiva en compost reutilitzable com a
adob orgànic en terrenys agrícoles o bé per a aportar nutrient en sòls amb 
risc d’erosió.

Descripció del servei Aquesta instal·lació admetrà la fracció orgànica dels residus municipals o 
comercials que tingui el seu origen en la recollida selectiva de FORM i 
que compleixi les característiques determinades al reglament de la 
instal·lació.

Desenvolupament
Inici del servei: 2017

 X Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
  Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i empreses privades productores de 
FORM

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
( puntuals)
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)  
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 353.045,63 €



Model d’execució

 Gestió Directa
 X    Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic superior especialitzat
- administratiu
- 2 basculistes

Observacions
http://ctr.residus-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora dels residus.
Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
1.MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.
2.MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_1_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_9_2011.pdf
http://abocador.residus-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.3

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Planta de triatge de la fracció resta

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Programa General  de prevenció  i  gestió  de residus  i  recursos  a
Catalunya ( PRECAT 20)
-Projecte de construcció del Centre de tractament de residus

Objectiu L’objectiu d’aquesta instal·lació comarcal és la de separar algunes 
fraccions valoritzables que encara queden a la fracció resta dels 
residus municipals.

Descripció del servei
Separar les fraccions valoritzables que no han estat recollides a la
recollida selectiva i d’altra banda estabilitzar la part biodegradable
de la fracció resta en MOR per tal de poder-la utilitzar en rebliment
o bé disposar  a  l’abocador sense que això provoqui  emissions  a
l’atmòsfera.

Desenvolupament
Inici del servei: 2017

 X  Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments  de  la  comarca  i  empreses  privades  productores  de
residus assimilables a urbans

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions ( puntuals)
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 3.559.719,52€



Model d’execució

 Gestió Directa
X     Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic superior especialitzat
- administratiu
- 2 basculistes

Observacions http://ctr.residus-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora dels residus.
Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat 
econòmica.
1.MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats.
2.MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_1_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_9_2011.pdf
http://abocador.residus-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.4

Àrea
MEDI AMBIENT

Nom del servei Gestió de compostatge comunitari

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)

Objectiu L’objecte  d’aquest  servei  es  donar  resposta  a  les  necessitats  i
característiques  pròpies  dels  residus  orgànics  dels  municipis  rurals
impulsant sistemes comunitaris de gestió que n’augmentin el percentatge
de valorització generant productes de qualitat i evitant-ne el transport.

Descripció del servei

Aquest servei té com a objectiu diversificar l'estratègia de compostatge en
origen  que  s'assoleix  amb el  compostatge  casolà  introduint  estratègies
comunitàries  que  permetin  fer  el  procés  in  situ.  Les  metodologies  de
compostatge comunitari poden ser diverses però normalment basades en
un compostador comunitari, mecanitzat o no. El servei prosa el seguiment
dels elements del compostatge comunitari. El servei es pot portar en un
sol municipi, o incloure diversos municipis de manera coordinada.

Desenvolupament
Inici del servei: 2018

 X Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Municipis rurals, amb activitat forestal o agrícola

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població dels municipis rurals.

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
( puntuals)
 X    Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0,00 €



Model d’execució

 X  Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

-  Un  tècnic  de  grau  mitjà  per  a  fer  seguiment  de  compostadors
comunitaris i sistemes mecanitzats.
- El personal de compostatge casolà si es tracta de compostadors de gran
format.

Observacions http://compostatge.residus-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora dels residus.
Llei  9/2011,  del  20 de desembre,  de  promoció  de l'activit  econòmica.
1.MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental  de  les  activitats.
2.MODIFICA el  text  refòs  de la  Llei  reguladora dels  residus,  aprovat
pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
Llei 10/1998, de 21 de abril, de residus.
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_1_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_9_2011.pdf
http://compostatge.residus-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.5

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Compostatge casolà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)
-Pla de desplegament de la FORM a l’Alt Empordà (2010 actualitzat 
2016)
-Pla estratègic de gestió de residus de l’Alt Empordà (2008)

Objectiu L’objecte d’aquest servei és impulsar una estratègia sostenible ambiental i
econòmicament per a la recollida i tractament de la FORM en l’àmbit 
rural. Aquesta estratègia substitueix la recollida de la FORM pel 
tractament en origen.

Descripció del servei

El servei d’implantació i seguiment de compostatge casolà es manifesta
com un servei informatiu que obté resultats visibles i mesurables en la
mesura en que la incorporació de participants incrementa el % de residus
biodegradables  que  no  s’han  de  tractar  en  plantes  comarcals,  amb  el
conseqüent  estalvi  d’emissions i  econòmic degut al  transport  d’aquests
residus. Pot substituir la recollida de la FORM en l’àmbit rural.
P-ORG-01
REGLAMENT PER AL SERVEI  D’IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT
DEL COMPOSTATGE CASOLÀ

Desenvolupament
Inici del servei: 2007

 X    Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Municipis rurals de la comarca i població en general

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
( 50%)
 X    Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
(50%)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit



Cost anualitat 2020 9.102,00 €

Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Un tècnic de grau mitjà de control del serveI
- Dos educadors ambientals per assessorament als compostaires.

Observacions http://compostatge.residus-altemporda.org/

Títol competencial
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora dels residus

http://compostatge.residus-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.6

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Recollida selectiva paper i cartró, envasos de vidre i envasos 
lleugers d'origen domèstic

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)
-Pla de qualitat de recollida selectiva (2004)
-Pla estratègic de gestió de residus a l’Alt Empordà (2008)

Objectiu
L’objecte d’aquest servei es la recollida selectiva d'origen domèstic que 
pot ser: en àrees d’aportació al carrer on hi ha els tres tipus bàsics de 
contenidors de selectiva: paper i cartró, envasos de vidre i envasos 
lleugers. També podrà fer-se la recollida de tipus porta a porta.

Descripció del servei

El Consell Comarcal està adherit al Sistema integrat de gestió dels residus
de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre amb l’adhesió al
conveni  entre  ECOEMBES i  ECOVIDRIO i  l’Agència  de Residus  de
Catalunya.
La recollida selectiva es pot fer en àrees d’aportació al carrer on hi ha els
tres tipus bàsics de contenidors de selectiva o bé amb un sistema porta a
porta de les tres fraccions amb calendari  definit.  La recollida selectiva
inclou els transport a les plantes de recuperació, servei de neteja periòdica
i  manteniment  dels contenidors de carrer,  servei  de canvi  d’ubicació i
col·locació de nous contenidors o dotació de nous cubell porta a porta,
servei de contenidors temporals per festes, gestió administrava i inspecció
del servei, realització de campanyes educatives, etc.
P-SEL-04  REGLAMENT  PER  AL  SERVEI  DE  RECOLLIDA
SELECTIVA DOMÈSTICA A LA VIA PÚBLICA

Desenvolupament
Inici del servei: 1999

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i empreses privades productores de residus
assimilables a urbans

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

file:///C:/Users/jm.CCAE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HM0KNJX5/Fitxes/EMAS%20i%20ISO%2014001/procediments%20i%20registres%20a%20partir%20de%20la%20diagnosi/PROCEDIMENTS%20MODELS/P-REG-01%20Reglaments/P-SEL-04%20Selectiva%20ajuntaments/P-SEL-04%20Reglament.doc
file:///C:/Users/jm.CCAE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HM0KNJX5/Fitxes/EMAS%20i%20ISO%2014001/procediments%20i%20registres%20a%20partir%20de%20la%20diagnosi/PROCEDIMENTS%20MODELS/P-REG-01%20Reglaments/P-SEL-04%20Selectiva%20ajuntaments/P-SEL-04%20Reglament.doc


Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,venta
material…) 100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 953.084,25€

Model d’execució
 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà
- Inspector ambiental

Observacions
http://www.selectiva-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora dels residus.

Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www.selectiva-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.7

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei de recollida de residus segregada  per empreses

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)
-Pla estratègic de gestió de residus a l’Alt Empordà (2008)
-Documents  tècnics  per  a  la  implantació  del  pagament  per  generació
(2008 i 2016)

Objectiu La recollida de residus  per a empreses de manera segregada per tal 
d'incentivar la prevenció i selecció de residus

Descripció del servei

La recollida selectiva de residus és un servei addicional del  Consell
Comarcal  de l’Alt  Empordà.  Les empreses a les quals va destinat
aquest  servei  no  han  de  tenir  cap  servei  municipal  d’aquest  tipus
implantat i han de tenir una generació anual de residus valoritzables
que permeti la utilització d’un contenidor de 2,5 m3. Es planteja com
un servei segregat o mixt de la recollida municipal i permet disposar de
dades per al pagament per generació.

Desenvolupament
Inici del servei: 2004

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i empreses privades productores de residus
assimilables a urbans

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,venta
material…) 100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 41.885,29 €



Model d’execució

 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà
- Inspector ambiental

Observacions http://www.selectiva-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la  Llei  reguladora  dels  residus.Directiva  2006/12/CE  del  Parlamento
europeo

Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www.selectiva-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.8

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei de recollida porta a porta comercial en nuclis urbans

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Pla estratègic de gestió de residus de l’Alt Empordà (2008).
-Document tècnic per a la implantació del pagament per generació (2008).
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)

Objectiu L’objecte d’aquest servei es la recollida de les diferents fraccions de 
residus valoritzables en petits comerços de nuclis urbans amb l’objectiu 
de descongestionar les àrees d’aportació al carrer.

Descripció del servei

Servei  de  recollida  de  les  diferents  fraccions  valoritzables  en  petits
comerços de nuclis urbans amb l’objectiu de descongestionar les àrees
d’aportació al carrer i tendir cap al pagament per generació dels residus
comercials mitjançant recollides específiques i segregades de tipus porta a
porta.
P-SEL-01  REGLAMENT  PER  AL  SERVEI  DE  RECOLLIDA
SELECTIVA PORTA A PORTA COMERCIAL

Desenvolupament
Inici del servei: 2008

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments  de  la  comarca  i  petits  comerços  productors  de  residus
assimilables a urbans

Usuaris beneficiaris 
potencials

Petits comerços de la comarca

Finançament

X     Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,venta
material…) 100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 Inclòs al pressupost dins la recollida selectiva FORM al 2020

file:///C:/Users/jm.CCAE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HM0KNJX5/Fitxes/EMAS%20i%20ISO%2014001/procediments%20i%20registres%20a%20partir%20de%20la%20diagnosi/PROCEDIMENTS%20MODELS/P-REG-01%20Reglaments/P-SEL-01%20PAP%20paper%20comercial/P-SEL-01%20Reglament.doc
file:///C:/Users/jm.CCAE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HM0KNJX5/Fitxes/EMAS%20i%20ISO%2014001/procediments%20i%20registres%20a%20partir%20de%20la%20diagnosi/PROCEDIMENTS%20MODELS/P-REG-01%20Reglaments/P-SEL-01%20PAP%20paper%20comercial/P-SEL-01%20Reglament.doc


Model d’execució

 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà
- Inspector ambiental

Observacions http://www.selectiva-altemporda.org/

Títol competencial

Pla estratègic de gestió de residus de l’Alt Empordà (2008)
Document tècnic per a la implantació del pagament per generació (2008)
Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)

http://www.selectiva-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Recollida de residus
Fitxa 10.9

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei  de  recollida  selectiva  de  la  fracció  orgànica  d'origen
domèstic

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Pla estratègic de gestió de residus de l’Alt Empordà (2008).
-Document tècnic per a la implantació del pagament per generació (2008)
-Pla de desplegament de la recollida de FORM ( 2010).
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)

Objectiu
Aquest servei respon a la necessitat de valoritzar la part més important en 
pes dels residus municipals i d’altra banda, evitar les emissions a 
l’atmosfera que suposa la disposició d’aquest residus en un abocador 
controlat.

Descripció del servei

La  recollida  selectiva  de  FORM  pot  basar-se  en  diferents  models
responent a les necessitats municipals i a les característiques d’entrada de
les plantes de valorització. D'entrada l'estratègia comarcal el dirigeix als
municipis  de més de 1000 habitants i  a  aquells  que no assoleixin uns
objectius de tractament en origen adients. Els servei es complementa amb
el compostatge casolà i el servei de recollida de residus en empreses i
nuclis comercials.

Desenvolupament
Inici del servei: 2017

 Ampliació servei vigent
 X    Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments i Empreses de la comarca ubicades en municipis que fem la
recollida selectiva.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

X     Corrent – Transferències corrents/Subvencions
( puntuals)
 X    Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit



Cost anualitat 2020 122.232,46€

Model d’execució

 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):     
 X    Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà
- Inspector ambiental

Observacions http://www.selectiva-altemporda.org/

Títol competencial
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora dels residus.

Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www.selectiva-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
10.10

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei de recollida de residus sòlids urbans o assimilables d'origen
domèstic

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Pla estratègic de gestió de residus a l’Alt Empordà ( 2008)

Objectiu Aquest servei té com a objectiu bàsic la optimització de rutes de recollida
de Residus sòlids urbans i fracció resta entre municipis veïns i impulsar
l’eficàcia  del  repartiment  de les  despeses  entre  ells  tant  pel  que  fa  al
transport com per la generació dels residus.

Descripció del servei

- Servei de recollida de Residus sòlids urbans i fracció resta dels RSU i
transport fins a la planta de tractament més adient ( triatge o abocador
controlat).
-  D’altra  banda  aquest  servei  es  complementa  amb  el  de  recollides
segregades per a empreses impulsant el pagament per generació i les taxes
més ajustades possible al cost del tractament dels residus.

Desenvolupament
Inici del servei: 2012

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i empreses privades productores de residus
assimilables a urbans

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X    Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 252.406,02€ ( servei que el 2020 paguen directament els ajuntaments a
l’empresa contractada)



Model d’execució

 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà
- Inspector ambiental

Observacions http://mediambient-altemporda.org/serveis.aspx?IDC=15.1

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora dels residus.

Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo



Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.11

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei de preparació per a la reutilització de residus

Eixos estratègics que 
desenvolupa

- Programa d’actuació 1.
-  Programa  General  de  prevenció  i  gestió  de  residus  i  recursos  a
Catalunya ( PRECAT 20)

Objectiu La prevenció de residus és la primera estratègia d'actuació segons la 
jerarquia de gestió de residus marcada a nivell europeu. La reutilització 
dels un dels pilars de la prevenció de residus i aquest servei pretén donar 
una darrera oportunitat a objectes llençats a les deixalleries i que podrien 
ser útils. D'altra banda el servei té un important objectiu de 
sensibilització.

Descripció del servei El servei estarà centralitzat al taller de reutilització inclòs en la deixalleria
comarcal i es plantejaran activitats de reutilització i revenda, formació i
sensibilització. A aquest servei estaran associades les deixalleries de la
xarxa comarcal que tinguin el servei de segona mà.

Desenvolupament
Inici del servei: 2017

 Ampliació servei vigent
X     Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i empreses privades productores de residus
assimilables a urbans

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0 €



Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 X    Conveni:  Col·laboracions  amb entitats
d'inserció sociolaboral.

Mitjans  personals  de
l'àrea

- Tècnic de grau superior de coordinació i planificació
- Tècnic de formació professional especialitzat en reparacions diverses.

Observacions

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la  Llei  reguladora  dels  residus. Llei  9/2011,  del  20  de  desembre,  de
promoció  de  l'activitat  econòmica.
1.MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental  de  les  activitats.
2.MODIFICA el  text  refòs  de la  Llei  reguladora dels  residus,  aprovat
pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_1_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_9_2011.pdf


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.12

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei de Deixalleria Comarcal

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Projecte de nova deixalleria comarcal ( 2016)
-Programa General  de prevenció  i  gestió  de residus  i  recursos  a
Catalunya ( PRECAT 20)

Objectiu Aquest servei està situat a les instal·lacions del Centre de 
tractament de residus realitza el tractamen de residus voluminosos, 
valoritzables i especials per a la seva correcta gestió.

Descripció del servei

El  Consell  Comarcal  ofereix  el  servei  de  Deixalleria  Comarcal.
Aquest  servei  està  integrat  a  les  instal·lacions  del  Centre  de
tractament  de  residus.  Consta  d'un  espai  de  tractament  de
voluminosos per a l'aprofitament dels material  que els  integren i
l'acceptació i transferència de materials valoritzables. També inclou
la recollida i gestió en plantes autoritzades de  residus especials.
L’usuari  (particular  o  empresa)  ha  de  sol·licitar  ser  client  de  la
Deixalleria  comarcal.  En  el  moment  de  la  seva  utilització
s’expedeix un justificant que li serveix per justificar el seu propi pla
de gestió de residus.
P-DEIX-01  REGLAMENT DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE
LA DEIXALLERIA COMARCAL

Desenvolupament
Inici del servei: 2000

 X    Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments  de  la  comarca  i  empreses  privades  productores  de
residus valoritzables i especials.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

file:///C:/Users/jm.CCAE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HM0KNJX5/Fitxes/EMAS%20i%20ISO%2014001/procediments%20i%20registres%20a%20partir%20de%20la%20diagnosi/PROCEDIMENTS%20MODELS/P-REG-01%20Reglaments/P-DEIX-02%20Xarxa%20deixalleries/P-DEIX-02.%20Reglament.doc
file:///C:/Users/jm.CCAE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HM0KNJX5/Fitxes/EMAS%20i%20ISO%2014001/procediments%20i%20registres%20a%20partir%20de%20la%20diagnosi/PROCEDIMENTS%20MODELS/P-REG-01%20Reglaments/P-DEIX-02%20Xarxa%20deixalleries/P-DEIX-02.%20Reglament.doc


Finançament

 X    Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions
 X    Corrent  – Altres (taxes,  preus  publics,
venda de material…) 100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 50.000,00 €

Model d’execució

 Gestió Directa
 X    Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà
- Inspector ambiental

Observacions http://deixalleries.residus-altemporda.org/Default.aspx

Títol competencial

El Plec de clàusules economico-administratives que regeix el concurs
per a l’adjudicació, en règim de concessió administrativa, de les obres
d’infraestructura,  l’explotació,  el  manteniment,  la  clausura  i  la
restauració  del  projecte  general  per  a  l’ampliació  de  l’abocador
controlat  comarcal  de  l’Alt  Empordà,  aprovat  pel  Ple  del  Consell
Comarcal en sessió del dia 26 d’agost de 1993
El Plec de prescripcions tècniques que regeixen el present contracte
i que foren aprovats pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del
5 de març de 2007
Norma tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals de
l’Agència de residus de Catalunya (2009)
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text
Refós  de la  Llei  reguladora dels  residus. Llei  9/2011,  del  20 de
desembre,  de  promoció  de  l'activitat  econòmica.
1.MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control  ambiental  de  les  activitats.
2.MODIFICA el  text  refòs  de  la  Llei  reguladora  dels  residus,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_1_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_9_2011.pdf
http://deixalleries.residus-altemporda.org/Default.aspx


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.13

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Xarxa Comarcal de deixalleries

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Projectes de 1ª i 2ª fase de la Xarxa de deixalleries ( 2005 i 2010)
-Estudis de mancomunació de deixalleries en pobles veïns ( 2011)
-Programa General  de prevenció  i  gestió  de residus  i  recursos  a
Catalunya ( PRECAT 20)

Objectiu L’objectiu d’aquest servei es apropar-lo als municipis de menys de 
2.000 habitants incorporat instal·lacions municipals.

Descripció del servei

El Consell Comarcal lidera una Xarxa Comarcal de Deixalleries 
amb els següents objectius:
-Apropar aquest servei als municipis de menys de 2.000 habitants
incorporant instal·lacions municipals a la xarxa.
-Incorporar  les  deixalleries  municipals  a  la  xarxa  per  tal
d’optimitzar serveis i recursos de gestió.
-Coordinar i gestionar serveis relacionats amb el control, la gestió,
les  recollides  de  residus  i  la  sensibilització  de  les  deixalleries
adherides.
-  Mancomunar  el  servei  per  tal  d’ampliar-lo  de  manera  més
eficient.
P-DEIX-02  REGLAMENT DE LA XARXA DE DEIXALELRIES

Desenvolupament
Inici del servei: 2007

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments  de  la  comarca  i  empreses  privades  productores  de
residus valoritzables i especials.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

file:///C:/Users/jm.CCAE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HM0KNJX5/Fitxes/EMAS%20i%20ISO%2014001/procediments%20i%20registres%20a%20partir%20de%20la%20diagnosi/PROCEDIMENTS%20MODELS/P-REG-01%20Reglaments/P-DEIX-02%20Xarxa%20deixalleries/P-DEIX-02.%20Reglament.doc


Finançament

X     Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions ( puntuals)
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 4.760,00€

Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà
- Inspector ambiental

Observacions http://deixalleries.residus-altemporda.org/Default.aspx

Títol competencial

El Plec de clàusules economico-administratives que regeix el concurs
per a l’adjudicació, en règim de concessió administrativa, de les obres
d’infraestructura,  l’explotació,  el  manteniment,  la  clausura  i  la
restauració  del  projecte  general  per  a  l’ampliació  de  l’abocador
controlat  comarcal  de  l’Alt  Empordà,  aprovat  pel  Ple  del  Consell
Comarcal en sessió del dia 26 d’agost de 1993
El Plec de prescripcions tècniques que regeixen el present contracte
i que foren aprovats pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del
5 de març de 2007
Norma tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals de
l’Agència de residus de Catalunya (2009)
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text
Refós  de la  Llei  reguladora dels  residus. Llei  9/2011,  del  20 de
desembre,  de  promoció  de  l'activitat  econòmica.
1.MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control  ambiental  de  les  activitats.
2.MODIFICA el  text  refòs  de  la  Llei  reguladora  dels  residus,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_1_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_9_2011.pdf
http://deixalleries.residus-altemporda.org/Default.aspx


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.14

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei recollida de residus especials

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
(PRECAT 20)
-Projectes de 1a i 2a fase de la Xarxa de deixalleries ( any 2005 i 2011)
-Pla estratègic de gestió de residus de l’Alt Empordà (2008)
-Estudis per a la mancomunació de deixalleries (2011)

Objectiu L’objecte d’aquest servei es la recollida de residus especials mitjançant 
una empresa de recollida autoritzada i tractament d'aquests en plantes 
especialitzades.

Descripció del servei

El Consell  Comarcal ofereix el servei de recollida de residus especials
(piles, bateries, fluorescents, pintures, olis....) els quals son dipositats a la
Deixalleria comarcal per a la seva correcta gestió. El sistema de transport
d’aquests residus es fa per un mitjà de transport autoritzat, de manera que
garanteixi el transport adient per a cada residu fins a la seva destinació.
P-DEIX-03  REGLAMENT  D’EXPLOTACIÓ  DEL   SERVEI  DE
RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS

Desenvolupament
Inici del servei: 2006

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X    Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2017 32.308,80€



Model d’execució

 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
X     Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà
- Inspector ambiental

Observacions http://deixalleries.residus-altemporda.org/Default.aspx

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora dels residus.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
Norma tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals (ARC)

http://deixalleries.residus-altemporda.org/Default.aspx


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de residus
Fitxa 10.15

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei de control d'entrada i bàscula al CTR

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 1.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)
-Projecte de construcció del Centre de tractament de residus
- Ordenança de control d'entrada dels residus comercials i industrials al 
CTR.
- Ordenança de control d'entrada de residus municipals al CTR
- Reglaments d'explotació de les plantes del CTR.

Objectiu
L’objecte d’aquest servei es el control d'usuaris a les diferents 
instal·lacions del CTR Alt Empordà , el control i pesatge de les diferents 
fraccions de residus que hi entren i la facturació als usuaris.

Descripció del servei

El Consell Comarcal ofereix el servei de tractament de residus al Centre
de tractament de residus de l'Alt Empordà. Aquest complexe disposa de
diferents plantes de tractament gestionades a través d'empreses externes:
- Planta de compostatge
- Planta de fracció resta
- Planta de voluminosos.
- Deixalleria Comarcal
- Dipòsit controlat.
Amb l'objectiu d'unificar el tractament cara als usuaris del CTR a través
d'un  sol  interlocutor  i  vetllar  pel  bon  funcionament  de  les  plantes  el
Consell  Comarcal  assumeix  amb  gestió  directa  el  control  d'entrada  i
pesatge d'entrada dels residus.

Desenvolupament
Inici del servei: 2016

 Ampliació servei vigent
 X  Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i usuaris privats productors de residus de la
comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X  Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit



Cost anualitat 2020 38.269,33€

Model d’execució
 X Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- 2 Basculistes pel control CTR
- 1 administratiu per a  gestions de facturació i coordinació del director
d'explotació del CTR.

Observacions http://ctr.residus-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora dels residus.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
RD 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a
l’interior del territori de l’Estat.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediment de gestió de residus

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=184377


Programa d’actuació 
comarcal

Informació i educació ambiental
Fitxa 10.16

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Programa pedagògic i de formació ambiental

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 2.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a 
Catalunya (PRECAT 20)

Objectiu L’objecte d’aquest servei es oferir serveis i propostes pedagògiques 
adaptades a currículum escolar per tal de difondre coneixements 
ambientals de la comarca i fer sensibilització a la població en edat 
escolar.
A partir del 2018 es vehicularan a través de l'edifici El Triangle del 
CTR com a centre d'educació ambiental.

Descripció del servei

El  Consell  Comarcal  ofereix  un  programa  pedagògic  anomenat
Eco-competents com a marc per al treball de l’educació ambiental.
Les seves línies de treball generals:
13. Una  plataforma  per  a  compartir  i  intercanvi  d’eines  per  a

treballar temes ambientals a l’escola. La Col·lecció
14. Serveis per a Ambientalitzar les escoles
15. Una àmplia oferta educativa anual amb propostes d’activitats i

campanyes d’educació ambiental.
16. Un centre d'educació ambiental amb espais per a activitats.
17. Formació  ambiental  en  diferents  àmbits  oferta  a  totes  aquelles

persones  vinculades  professionalment  a  entitats  o  empreses  que
utilitzen  els  serveis  comarcals.  És  imprescindible  la  formació  de
responsables d’instal·lacions i  serveis de recollida i  tractament de
residus, però també de mestres, o altres treballadors que per la seva
tasca diària influeixin en el bon funcionament i resultat dels serveis
o comportament ambiental comarcal. 

18. També es planteja la formació en el marc de la formació superior
reglada enfocada des de treballs de recerca fins a treballs pràctics en
diferents temàtiques ambientals.

REGLAMENT D’ÚS DE LA MARCA “PITU TRIES”
PROTOCOL  D’AMBIENTALITZACIÓ   DE  CAMPANYES
D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
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Desenvolupament
Inici del servei: 2003

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Centre educatius de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Alumnes de les escoles de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions ( puntuals)
 Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 5.000,00€

Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis ( material)
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic superior de coordinació del Centre educació ambiental per
al  disseny  i  execució  d'accions  d’informació  i  programa  de
formació
- Tècnic de grau mitjà coordinació de campanyes de serveis
-  2 educadors ambientals bàsics i  un educador per cada zona de
serveis de recollida de residus.

  

Observacions http://mediambient-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora dels residus.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
Llei 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic

http://mediambient-altemporda.org/educacio.asp


Programa d’actuació 
comarcal

Informació i educació ambiental
Fitxa 10.17

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Campanyes i activitats de sensibilització

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 2.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a 
Catalunya ( PRECAT 20)

Objectiu L’objectiu de les campanyes és el de la millora dels resultats 
ambientals dels serveis oferts a nivell comarcal així com unificar 
els missatges a la població a nivell comarcal per a serveis similars. 
El disseny de les campanyes es centralitzarà des de l'edifici el 
Triangle del CTR.

Descripció del servei

El  Consell  Comarcal  porta  a  terme  campanyes  diverses  sobre
temàtiques  mediambientals,  majoritàriament  mitjançant  la  imatge
del  personatge  “Pitu  Tries”,  dirigides  als  diferents  segments  de
població d’aquells municipis que estan adherits al servei sobre el
qual es realitza la campanya. L’objectiu de les campanyes és el de
la  millora  dels  resultats  ambientals  dels  serveis  oferts  a  nivell
comarcal  i  la  transparència  de  la  informació  relacionada  amb
aquests.  Les  propostes  s’ofereixen  en  el  catàleg  de  serveis
d’educació i informació de l’àrea de medi ambient.
REGLAMENT D’ÚS DE LA MARCA “PITU TRIES”
PROTOCOL  D’AMBIENTALITZACIÓ   DE  CAMPANYES
D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

Desenvolupament
Inici del servei: 2003

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
X     Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Municipis de la comarca, empreses, i població en general

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca
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Finançament

 X    Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions ( puntuals)
 Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 26.180,00 €

Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X     Contracte  de  serveis  (  material  o
suport humà)
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic superior de coordinació del Centre educació ambiental per
al disseny i execució d'accions
- Tècnic grau mitjà coordinació campanyes
- 2 educadors ambientals i un educador per a cada zona de recollida
de residus

Observacions http://educacio.mediambient-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora dels residus.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
Llei 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic



Programa d’actuació 
comarcal

Informació i educació ambiental
Fitxa 10.18

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Informació ambiental de serveis

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 2.
-Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
( PRECAT 20)

Objectiu La transparència de dades en la gestió de serveis públics i la possibilitat 
de participació ciutadana en la seva millora és un eix bàsic d’aquests 
serveis informatius.

Descripció del servei

La transparència de dades en la gestió de serveis públics i la possibilitat
de participació ciutadana en la  seva millora  és  un eix bàsic  d’aquests
serveis informatius. La utilització de les noves tecnologies i aplicacions
web  és  el  principal  canal  per  a  tenir  informats  als  usuaris  del
funcionament dels serveis i per gaudir d’un feed-back continuat. Aquesta
estratègia  serveis  tant  per  a  dades  comarcals  com  de  suport  als
ajuntaments que disposen de les dades dels seus serveis.

Desenvolupament
Inici del servei: 2005

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Municipis de la comarca i població en general

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2017 35.000,00€



Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic superior de coordinació del Centre educació ambiental per a la
planificació i execució de la informació ambiental de l'àrea.

Observacions http://mediambient-altemporda.org/

Títol competencial

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora dels residus.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento europeo
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
Llei 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic



Programa d’actuació 
comarcal

Protecció de la biodiversitat i protecció dels animals
Fitxa 10.19

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei de protecció d'animals de companyia

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 3.
-Pla d’acció per a la millora dels serveis relacionats amb la protecció 
d’animals ( 2009)

Objectiu L’objecte d’aquest servei es la recollida d’animals abandonats, recerca del
propietari i, si s’escau, l'acollida en centre comarcal i l'adopció.

Descripció del servei

La  legislació  de  protecció  dels  animals  determina  les  competències
municipals en aquest  àmbit.  El servei  comarcal per a donar resposta a
aquestes  competències  consta  de:  la  recollida  d’animals  abandonats,
recerca  del  propietari  i,  si  s’escau,  l'acollida  i/o  adopció.  Aquestes
activitats  es  fan  en  el  marc  d’un  centre  d’acollida  d’animals  on  són
mantinguts conforme a la legislació de benestar animal vigent. El consell
Comarcal també pot oferir serveis associats a aquestes recollides que són
de competència municipal.
Aquest  servei  evoluciona  cap  a  una  gestió  comarcal  més  directa  amb
col·laboració de les associacions de defensa d'animals comarcals. Aquest
servei es relaciona amb el Centre de protecció d'animals. Es projecte un
servei parcialment de gestió directa.

Desenvolupament
Inici del servei: 2000

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

X     Corrent – Transferències corrents/Subvencions
X     Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit



Cost anualitat 2020 165.532,00 €

Model d’execució

 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic  de grau mitjà per a la coordinació i seguiment del servei
- Auxiliar administratiu per a tràmits i facturacions.

Observacions http://cuidam.mediambient-altemporda.org/

Títol competencial

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926,
de 16 de juliol de 2003)
Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
llei de protecció dels animals.

http://cuidam.mediambient-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Protecció de la biodiversitat i protecció dels animals
Fitxa 10.20

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Servei de registre d’animals i llicències de gossos perillosos

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 3.
-Pla  d’acció per  a  la  millora  dels  serveis  relacionats  amb la  protecció
d’animals (2009)

Objectiu L’objecte d’aquest servei es potenciar les inscripcions al cens d’animals 
de companyia i de les llicències de gossos perillosos.

Descripció del servei

Els  serveis  de  registre  o  cens  municipal  d’animals  de  companyia  i
tramitació  de  llicència  de  gossos  perillosos  són  de  competència
municipal. La Generalitat de Catalunya disposa d’un registre general que
es nodreix a partir dels censos municipals. La tasca administrativa de cens
d’animals de companyia i les campanyes potenciant les inscripcions són
la base d’aquest servei comarcal, important també per facilitar el retorn
dels gossos recollits als seus propietaris.

Desenvolupament
Inici del servei: 2012

 Ampliació servei vigent
X     Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
( puntuals)
 X    Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 1.000,00€



Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic  de grau mitjà per a la coordinació i seguiment del servei.
-Auxiliar administratiu 

Observacions http://cuidam.mediambient-altemporda.org/

Títol competencial
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926,
de 16 de juliol de 2003)
Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
llei de protecció dels animals.

http://cuidam.mediambient-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Protecció de la biodiversitat i protecció dels animals
Fitxa 10.21

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Actuacions per a la protecció de la biodiversitat

Eixos estratègics que 
desenvolupa

- Programa d’actuació 3

Objectiu La protecció de la biodiversitat, la preservació, conservació d’espècies 
autòctones, el control i seguiment d’espècies, en àmbit territorial 
supramunicipal i pels canvis ocasionats per per serveis públics i/ canvi 
climàtic.

Descripció del servei

El Consell comarcal associa en els seus projectes, serveis o instal·lacions
actuacions per a la defensa de la biodiversitat. Poden anar encaminades al
control, seguiment, protecció... Dins aquest servei hi ha:

- Control i seguiment de la fauna de l’entorn de l’abocador
controlat.

- Actuacions  de  sensibilització  respecte  a  espècies  protegides  o
importants pels diferents ecosistemes (urbà, rural, natural, etc)

- Actuacions  en  l’àmbit  dels  serveis  públics  per  a  fomentar  la
biodiversitat.

- Altres actuacions que fomentin la protecció de la biodiversitat.

Desenvolupament
Inici del servei: 2012

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Àmbit territorial comarcal

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
( puntuals)
 Corrent – Altres (taxes, preus publics,…) 100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0,00 €



Model d’execució

 Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic  de grau mitjà per a la coordinació i seguiment del servei
- Auxiliar administratiu 

Observacions http://abocador.residus-altemporda.org/presentacio.aspx?IDM=92

Títol competencial

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926,
de 16 de juliol de 2003)
Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei de protecció dels animals.
Llei  42/2007  de  13  de  desembre  de  Patrimonio  Natural  i  de  la
biodiversidad

http://abocador.residus-altemporda.org/presentacio.aspx?IDM=92


Programa d’actuació 
comarcal

Protecció de la biodiversitat i protecció dels animals
Fitxa 10.22

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Gestió de la població d'animals salvatges urbans

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 3.

Objectiu El control de les poblacions d'animals salvatges urbans que tenen 
incidència a nivell supramunicipal i necessiten de solucions a nivell de 
territori.

Descripció del servei

La gestió i control dels animals salvatges urbans és una de les 
competències municipals. Cada vegada més hi ha canvis en les estratègies
ecològiques de moltes espècies autòctones o forànies i que conviuen en 
l'àmbit urbà causant desajustos en el sistema ecològic en l'entorn urbà i 
molèsties a la població.
En aquest àmbit s'inclouen:
- Control de colònies de gats.
- Control d'espècies d'aus
- Estudis i gestió d'espècies invasores.
Aquest servei vol contribuir a la gestió d'aquesta problemàtica, en el 
moment que aquesta s'ha de respondre a nivell supramunicipal.

Desenvolupament
Inici del servei: 2017

  Ampliació servei vigent
  X    Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
  Creació d’una nova activitat
  Obres

Destinataris Àmbit territorial comarcal

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

  Corrent – Transferències corrents/Subvencions
  X    Corrent  – Altres  (taxes,  preus publics,…)
100%
  De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 19.000,00 €



Model d’execució
    Gestió Directa
    Concessió (LCSP):
    X    Contracte de serveis
    Conveni

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic  de grau mitjà per a la coordinació i seguiment del servei.
- Auxiliar administratiu 

Observacions http://ctr.residus-altemporda.org/projectes.aspx

Títol competencial

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926,
de 16 de juliol de 2003)
Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei de protecció dels animals.
Llei  42/2007  de  13  de  desembre  de  Patrimonio  Natural  i  de  la
biodiversidad

http://ctr.residus-altemporda.org/projectes.aspx


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de l’entorn natural
Fitxa 10.23

Àrea MEDI AMBIENT / SERVEIS TÈCNICS

Nom del servei Neteja de Lleres

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 4.
-Pla d’assistència i suport a la protecció civil (2009)

Objectiu L’objecte d’aquest servei es la planificació i coordinació de la neteja de 
lleres dels cursos fluvials de la comarca així com la seva execució i 
manteniment. Amb els impactes del canvi climàtic, aquest servei és 
important per a la prevenció de d'inundacions per a avingudes sobtades 
del riu.

Descripció del servei

En  Pla  director  de  neteja  de  rius  i  lleres  (2003)  ja  s’apuntava  a  la
possibilitat  de  planificar  i  executar  un  pla  d’actuació per  mantenir  les
lleres de rius i rieres netes de vegetació que dificulti el pas de l’aigua: les
lleres obstruïdes poden originar embassaments fortuïts que poden afectar
carreteres i conreus i posar en perill a les persones. Aquest servei inclou la
planificació i coordinació de la neteja de lleres dels cursos fluvials de la
comarca així com la seva execució i manteniment.

Desenvolupament
Inici del servei: 2018

  Ampliació servei vigent
  X    Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
  Creació d’una nova activitat
  Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 Corrent – Altres (taxes, preus publics,…) 100%
  De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0,00€



Model d’execució

  Gestió Directa
  Concessió (LCSP):
  X    Contracte de serveis
  Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic  de grau mitjà de medi ambient.

Observacions

Títol competencial



Programa d’actuació 
comarcal

Gestió de l’aigua
Fitxa 10.24

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Coordinació tècnica de comunitats d’usuaris dels aqüífers

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 5
- Agenda 21. Pla d'actuació comarcal per a la sostenibilitat.

Objectiu Suport tècnic a organitzacions  supramunicipals

Descripció del servei

Servei  de  gestió  i  coordinació  tècnica  de  les  comunitats  d’usuaris  dels
aqüífers de la comarca. En aquest servei es dóna suport tècnic des de la
seva creació fins al seguiment de l’activitat de les comunitats en seguiment
de les dades de l’aqüífer, tramitacions amb l’ACA, recerca de subvencions,
redacció de projectes de millora de l’aqüífer, etc

Desenvolupament
Inici del servei: 2013

 Ampliació servei vigent
X     Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Comunitats d’usuaris dels aqüífers

Usuaris beneficiaris 
potencials

Comunitats d’usuaris dels aqüífers

Finançament

 X    Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,
…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020   0€

Model d’execució

X     Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 X    Conveni:



Mitjans  personals  de
l'àrea

- Tècnic de grau superior especialitzat per a la coordinació i seguiment del
servei

Observacions
http://www.mediambient-altemporda.org

Títol competencial
Llei d’aigües de 2 d’agost de 1985
Directiva marc de l’Aigua

http://www.mediambient-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió energètica i adaptació al clima
Fitxa 10.25

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Redacció dels PACE (Pla d'acció per a l'energia i clima)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 6.
-Pla Comarcal de sostenibilitat energètica (2010)
-Pla de l’Energia i canvi climàtic de Catalunya 2012/2020

Objectiu
Suport tècnic a municipis.
Redacció dels PACE municipals.

Descripció del servei

Arran dels compromisos que adquireix un ajuntament amb la signatura
del Pacte d’Alcaldes i alcaldesses per a l'energia i clima ( Mayors Adapt),
o  per  pròpia  iniciativa,  un  ajuntament  pot  planificar  la  seva  gestió
energètica  amb  l’objectiu  de  fer-la  econòmica  i  ambientalment  més
sostenible. L’eina de planificació per a fer-ho possible és el PACE. Consta
d’una diagnosi energètica del municipi seguit d’un pla d’acció amb les
actuacions  a  realitzar  i  la  seva  temporalització.  Aquest  document
requereix una revisió bianual i un informe anual de seguiment.

Desenvolupament
Inici del servei: 2012

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
( puntuals)
 X    Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0,00€



Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà especialitzat en gestió energètica

Observacions http://mediambient-altemporda.org/Default.aspx

Títol competencial
Directiva 2006/32/CE Eficiència en el ús final de l’energia.
Directiva  2009/28/CE  Foment  de  l’ús  de  l’energia  procedent  de  fons
d’energia renovables.
Directiva 2010/31/CE Eficiència energètica en edificis

http://mediambient-altemporda.org/Default.aspx


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió energètica i adaptació al clima
Fitxa 10.26

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Planificació i accions per a l'adaptació al canvi climàtic

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 6.
-Pla de l’Energia i canvi climàtic de Catalunya 2012/2020

Objectiu L’objectiu és preveure i planificar les conseqüències del canvi climàtic a 
la comarca i realitzar accions per a adaptar el territori i a població a 
aquests canvis.

Descripció del servei

Aquest projecte s'inicia amb una planificació comarcal per a l'adaptació al
canvi  climàtic  a  la  qual  s'hi  podran adherir  tots  els  municipis.  Aquest
document marcarà la línia d'accions a realitzar per adaptar la comarca, els
serveis, la població... als canvis climàtics que s'esperen per a la comarca.
També té rellevant importància l'acció de sensibilització i informació a la
població sobre aquesta temàtica.
Es potenciaran les accions resultant al Pla d'adaptació al canvi climàtic i
es farà un seguiment i revisió d'aquest.

Desenvolupament
Inici del servei: 2016

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 X    Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments i empreses de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

X     Corrent – Transferències corrents/Subvencions
100%
 Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 12.500,00€



Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà especialitzat en gestió energètica

Observacions http://mediambient-altemporda.org/serveis.aspx?IDC=45.7

Títol competencial
Directiva 2006/32/CE Eficiència en el ús final de l’energia.
Directiva  2009/28/CE  Foment  de  l’ús  de  l’energia  procedent  de  fons
d’energia renovables.
Directiva 2010/31/CE Eficiència energètica en edificis



Programa d’actuació 
comarcal

Gestió energètica i adaptació al clima
Fitxa 10.27

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Foment de les energies renovables

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 6.
-Pla de sostenibilitat energètica comarcal (2010)
-Pla de l’Energia i canvi climàtic de Catalunya 2012/2020

Objectiu L’objecte es el suport tècnic a municipis sense recursos propis per a 
la implantació d'energies renovables als municipis i a nivell 
comarcal.

Descripció del servei

Aquest servei es realitza en el marc de la planificació energètica de
la comarca, en la qual s’inclou el treball tècnic i divulgació de les
diferents fons d’energia renovable i la seva viabilitat a la comarca.
Dins aquesta tasca s’inclouen:

 La  definició  de  criteris  d’implantació  d’energies
renovables.

 La coordinació de diferents agents a la comarca interessats
per a aplicar aquestes tecnologies.

 Aplicació  d’energies  renovables  en  el  marc  de  les
instal·lacions comarcals ( cogeneració a l’abocador, centre
tecnològic a l’abocador...).

 Divulgar  la  utilització  d’energia  renovable  com  un  actiu
econòmic i sostenible al territori.

Programes de sensibilització als centres educatius

Desenvolupament
 Ampliació servei vigent
 X    Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca i altres usuaris privats.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca



Finançament

 X    Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions
 Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 12.000,00€

Model d’execució

X     Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
       Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà especialitzat en gestió energètica

Observacions
http://mediambient-altemporda.org/Default.aspx

Servei relacionat amb serveis de l'àrea de serveis tècnics

Títol competencial

Directiva 2006/32/CE Eficiència en el ús final de l’energia.
Directiva 2009/28/CE Foment de l’ús de l’energia procedent de fons
d’energia renovables.
Directiva 2010/31/CE Eficiència energètica en edifici



Programa d’actuació 
comarcal

Gestió energètica i adaptació al clima
Fitxa 10.28

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Gestió de la demanda energètica

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 6
-Pla de sostenibilitat energètica de l’Alt Empordà (2010)
-Pla de l’Energia i canvi climàtic de Catalunya 2012/2020

Objectiu L’objectiu d’aquest servei es informar i formar per augmentar l’estalvi i 
l’eficiència energètica.

Descripció del servei Davant una demanda creixent de l’energia i també del seu preu, un dels
serveis bàsics referents a la gestió de la demanda és la compra agregada
de subministrament elèctric pels municipis.
Aquest servei ha d’anar acompanyat de formar i informar per augmentar
l’estalvi i l’eficiència energètica

Desenvolupament
Inici del servei: 2017

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
X   Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població i empreses de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències 
corrents/Subvencions
 Corrent – Altres (taxes, preus publics,…) 100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0,00€

Model d’execució

 X   Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:



Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà especialitzat en gestió energètica

Observacions
http://mediambient-altemporda.org

Servei relacionat amb serveis de l'àrea de serveis tècnics

Títol competencial
Directiva 2006/32/CE Eficiència en el ús final de l’energia.
Directiva  2009/28/CE  Foment  de  l’ús  de  l’energia  procedent  de  fons
d’energia renovables.
Directiva 2010/31/CE Eficiència energètica en edificis

http://mediambient-altemporda.org/energies.asp


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió energètica i adaptació al clima
Fitxa 10.29

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Assessorament i suport de la gestió energètica municipal 
(Comptabilitat energètica)

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 6.
-Pla de sostenibilitat energètica de l’Alt Empordà (2010)
-Pla de l’Energia i canvi climàtic de Catalunya 2012/2020

Objectiu Servei de base amb l’objectiu de resoldre la gestió i seguiment diari de la 
gestió energètica municipal a través de la comptabilitat energètica i 
accions per a fometnar l'estalvi energètic.

Descripció del servei

Servei de base amb l’objectiu de resoldre la gestió i seguiment diari de la
gestió  energètica  municipal  que  inclou  bàsicament  un  seguiment  i
valoració anual de les pòlisses energètiques del municipi i realització de
reclamacions a les companyies elèctriques amb l'objectiu de millora de
l'eficiència  energètica  del  municipi  i  l'estalvi  econòmic  i  energètic
municipal.
El servei valora i proposa mesures i accions d'estalvi energètic.

Desenvolupament
Inici del servei: 2012

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X     Corrent  –  Altres  (taxes,  preus  publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 20.000,00€



Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
X     Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau mitjà especialitzat en gestió energètica

Observacions
http://mediambient-altemporda.org

Servei relacionat amb serveis de l'àrea de serveis tècnics

Títol competencial
Directiva 2006/32/CE Eficiència en el ús final de l’energia.
Directiva  2009/28/CE  Foment  de  l’ús  de  l’energia  procedent  de  fons
d’energia renovables.
Directiva 2010/31/CE Eficiència energètica en edificis

http://mediambient-altemporda.org/energies.asp


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió del paisatge i espais naturals
Fitxa 10.30

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Xarxa de miradors de paisatge

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 7.
-Carta del Paisatge de l’Alt Empordà (2010)

Objectiu L’objectiu és la preservació i difusió dels valors naturals dels municipis
altempordanesos  per  a  actuacions  de  restauració  d’espais  naturals  i
educació ambiental relacionada amb el paisatge.

Descripció del servei
La Xarxa de miradors forma part d’una oferta del Consell Comarcal per a
facilitar  l’estudi  i  coneixements  de  les  unitats  paisatgístiques  de  l’Alt
Empordà. Es tracta D’una actuació derivada d ela Carta del Paisatge i que
es  preten  completar,  a  la  llarga  amb  altres  infrastructures  (centres
interpretació) o xarxes de punts d’interès paisatgístic

Desenvolupament
Inici del servei: 2010

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Població i escoles de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
100%
 Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 3.000,00 €

Model d’execució
 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 X    Conveni: cessió de terrenys de particulars



Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau superior d'educació ambiental coordinador d'accions de
sensibilització ( tècnic de l'edifici "El Triangle")

Observacions
http://www.paisatge-altemporda.org/

Activitat relacionada amb activitats de l'àrea de turisme

Títol competencial

LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Decret  343/2006,  de  19  de  setembre,  pel  qual  es  desenvolupa  la  Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es
regulen
els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística

Conveni europeu de paisatge

http://www.paisatge-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Gestió del paisatge i espais naturals
Fitxa 10.31

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Divulgació del paisatge de l’Alt Empordà

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 7.
-Carta del paisatge de l’Alt Empordà (2010)

Objectiu La protecció del paisatge amb la presa de consciència de la seva 
importància pel territori

Descripció del servei

La protecció del paisatge s’aconsegueix amb la presa de consciència de la
seva importància pel territori. Aquesta visió s’ha de fomentar i transmetre
a la població i al sectors econòmics de la comarca per tal que ho tinguin
en compte en les seves activitats. La divulgació de les particularitats del
nostre paisatge a través de diferents propostes de formació, espais web,
visites  i  altres  iniciatives  és  un  dels  factors  claus  per  aconseguir  el
coneixement del paisatge per part de la població.

Desenvolupament
Inici del servei: 2010

 Ampliació servei vigent
 X    Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Població i escoles de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
100%
 Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0€

Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:



Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau superior d'educació ambiental coordinador d'accions de
sensibilització (tècnic de l'edifici "El Triangle")

Observacions
http://www.paisatge-altemporda.org/

Activitat relacionada amb activitats de l'àrea de turisme

Títol competencial

LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Decret  343/2006,  de  19  de  setembre,  pel  qual  es  desenvolupa  la  Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es
regulen
els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística

Conveni europeu de paisatge

http://www.paisatge-altemporda.org/


Programa d’actuació 
comarcal

Promoció del Producte Local,  agricultura Ecològica i Venda 
directa
Fitxa 10.32

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Accions pel foment i coneixement del producte local

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació8.
-Pla estratègic per al foment de l’agricultura ecològica a l’Alt Empordà
( 2012)
- Pla Director per la incentivació del canal de venda directa a Catalunya
des de les Administracions Locals.

Objectiu La promoció del producte local de qualitat i la seva comercialització amb 
l’objectiu de dinamitzar el sector agrari relacionat.

Descripció del servei Impulsar el consum del producte local i de proximitat com alternativa cap
a la  sostenibilitat  ecològica i  econòmica  de la  comarca.  Es  realitzaran
accions  de  divulgació,  participació  i  foment  del  cooperativisme  en
productors locals.

Desenvolupament
Inici del servei: 2010

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
X     Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Població i productors agraris de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0,00€

Model d’execució
 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
     Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic de grau superior d'educació ambiental coordinador d'accions de
sensibilització ( tècnic de l'edifici "El Triangle")



Observacions Activitat relacionada amb activitats de l'àrea de turisme

Títol competencial

31. Pla  Director  per  la  incentivació  del  canal  de  venda  directa  a
Catalunya  des  de  les  Administracions  Locals. Les  accions
determinades  pel  Pla  director  i  que  tenen  com  agent  implicat  el
Consell Comarcal són:

32.
 Creació d’espais específics d’informació a internet.

 Realització de campanyes de promoció de producte de proximitat
i venda directa.

 Foment del consum institucional del producte de venda directa.
 Promoció en la creació d’agrobotigues i botigues tradicionals amb

venda directa.
 Foment de la formació en venda directa.
 Incorporació en les polítiques i línies de subvenció als Consells

Comarcals i ajuntaments per part de la Diputació provincial.
 Elaboració de Plans integrals de venda directa a nivell comarcal.
 Foment de les agregacions empresarials.
 Establiment de centres logístics i plataformes de comercialització.
 Foment de la complementarietat de productes.
 Foment de les associacions de consumidors.



Programa d’actuació 
comarcal

Promoció del Producte Local,  agricultura Ecològica i Venda 
directa
Fitxa 10.33

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Accions pel foment i coneixement de l’agricultura ecològica

Eixos estratègics que 
desenvolupa

-Programa d’actuació 10.
-Pla estratègic per al foment de l’agricultura ecològica a l’Alt Empordà
( 2012)
- Programa de foment de la producció agrària ecològica (2012-2014)

Objectiu Fomentar el creixement d’iniciatives de producció ecològica a la comarca 
així com el consum dels seus productes.

Descripció del servei Impulsar les bones pràctiques ambientals de la producció agrària com a
producció  de  qualitat  amb  valor  afegit  per  a  l’equilibri  ecològic  del
territori.  Es realitzaran accions de divulgació,  participació i  foment del
cooperativisme en productors locals.

Desenvolupament
Inici del servei: 2010

 Ampliació servei vigent
 Creació d’un nou servei
 X    Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Població i productors agraris de la comarca

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 X    Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0,00€

Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
 Contracte de serveis
 Conveni:



Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnic d'educació ambiental coordinador d'accions de sensibilització

Observacions

Títol competencial

Real  Decret  1852/93,  sobre  la  producció  agrícola  ecològica  i  la  seva
indicació en els productes
agraris i alimentaris.

Reglament (CEE) 2092/91 del Consell, de 24 de juny de 1991 sobre la
producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i
alimentaris.



Programa d’actuació 
comarcal

Servei d’assistència tècnica en medi ambient
Fitxa 10.34

Àrea MEDI AMBIENT

Nom del servei Assessorament tècnic de medi ambient compartit

Eixos estratègics que 
desenvolupa

- Programa d'actuació 4
- Agenda 21. Pla d'acció comarcal per a la sostenibilitat.
- Carta del paisatge de l’Alt Empordà.
- Pla d’adaptació al canvi climàtic 2018

Objectiu Donar suport de tècnic de caràcter ambiental als ajuntament amb la 
figura d'un tècnic compartit.

Descripció del servei
Moltes  vegades  els  ajuntaments  no  poden  disposar  de  diferents
tècnics amb perfils diferent per a donar resposta a problemàtiques
ambientals  puntuals.  Es  proposa  la  figura  d'un  tècnic  comarcal
compartit  que  podria  resoldre  expedients  puntuals,   així  com
impulsar projectes i coordinar projectes de municipis veïns.

Desenvolupament
Inici del servei: 2018

 Ampliació servei vigent
 X    Creació d’un nou servei
 Ampliació o suport activitat vigent
 Creació d’una nova activitat
 Obres

Destinataris Ajuntaments de la comarca.

Usuaris beneficiaris 
potencials

Població de la comarca

Finançament

 Corrent – Transferències corrents/Subvencions
 X    Corrent – Altres (taxes, preus publics,…)
100%
 De capital – Transferències de capital
 De capital – Operacions de crédit

Cost anualitat 2020 0,00 €



Model d’execució

 X    Gestió Directa
 Concessió (LCSP):
     Contracte de serveis
 Conveni:

Mitjans personals de 
l'àrea

- Tècnics de grau mitjà  amb formacions diverses i coneixements de
medi ambient necessaris per als municipis de la comarca interessats

Observacions http:// mediambient-altemporda.org/

Títol competencial
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