CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

1
Crear una xarxa de miradors del paisatge pel conjunt de la comarca de l’Alt Empordà.

1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Estructurant
Elaborar una xarxa de miradors sobre les unitats de paisatge de l’Alt Empordà amb
l'objctiu de fomentar el coneixement bàsic del paisatge, recuperar espais degradats per
a la seva interpretació i promoure accions que s'encaminin a protegir-lo tenint com a
principal característica la comunicació amb la població i la seva percepció.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona

Ajuntaments

Projecte executiu

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

18.000 - 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

2
Crear i mantenir una xarxa de camins pel conjunt de la comarca per a la interpretació del
paisatge.
1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Estructurant.
Elaborar, a partir de la xarxa de camins existents, un circuit amb una xarxa de punts
d’aturada que incloguin plafons d’interpretació del paisatge, amb l'objectiu de fomentarne el coneixement bàsic per a tota la població.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Itinerànnia i Direcció General de Turisme (promou el camí de Sant Jaume)

Ajuntaments afectats, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i Observatori del
paisatge
Projecte executiu i Pla de manteniment
MITJANA
1 any
1.000 - 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

3
Desenvolupar una xarxa de rutes turístiques que connectin els paisatges del litoral amb
els de l’interior i que fomenti els seus valors.
1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Estructurant
Oferir, a través de l’actual xarxa que s’ha establert mitjançant el Projecte Itinerànnia i els
senders de gran i petit recorregut, i difondre diverses rutes amb materials divulgatius
associats que fomentin i connectin els dels paisatges litorals amb els de l’interior.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona

Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Disseny i redacció de materials divulgatius
MITJANA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

4
Crear i divulgar rutes literàries lligades als paisatges de l’Alt Empordà.

1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Estructurant
Promoure l’acord entre institucions (Universitat de Girona, Òmnium Cultural, Diputació de
Girona..) per encarregar a la Universitat de Girona - Departament de filologia Catalana,
Càtedra Maria Àngels Anglada (www.udg.edu/cmaa) l’edició d’un programa de rutes
literàries fonamentat que prengui com a partida l’Atles literari de les comarques gironines.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Universitat de Girona

Diputació de Girona

Projecte tècnic
BAIXA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

5
Dotar d’infraestructures d’interpretació del paisatge la xarxa de carrils bici als voltants
dels principals cursos fluvials de la comarca.
1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Estructurant
Dotar amb panells d’interpretació del paisatge i punts d’aturada a la diversa oferta actual
de carrils bici lligats als principals cursos fluvials (Fluvià, Muga i Manol), conservant el
mateix disseny que utilitza el CCAE per la seva xarxa de miradors.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Agència Catalana de l’Aigua

Ajuntaments fluvials afectats, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i Observatori del
paisatge
Projecte executiu
MITJANA
1 any
1.000 - 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

6
Recuperar i millorar el paisatge de l’entorn del camí de Sant Jaume i del camí dels
Dòlmens al seu pas pel terme municipal de Vilajuïga.
1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Específic
Redactar un projecte executiu per a la recuperació i millora del paisatge de l’entorn del
camí de Sant Jaume i del camí dels Dòlmens al seu pas pel terme municipal de Vilajuïga.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un patrimoni construït ben conservat i revaloritzat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Ajuntament de Vilajuïga

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona i Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Projecte executiu
MITJANA
1 any
18.000 - 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

7
Mantenir els camins i corriols del terme municipal de Pedret i Marzà per a la interpretació
del paisatge.
1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Específic
Elaborar una xarxa de punts d’aturada a partir dels camins i corriols existents dins el
terme municipal de Pedret i Marzà i, a la vegada, dotar-los amb plafons d’interpretació
del paisatge amb l'objectiu de fomentar-ne el coneixment bàsic a tota la població.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Ajuntament de Pedret i Marzà

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Diputació de Girona

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge

Projecte executiu
MITJANA
1 any
1.000 - 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

8
Difondre els valors del paisatge dins l’actual oferta d’itineraris de descoberta dels
massissos de les Salines i Bassegoda.
1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Específic
Incorporar punts d’observació del paisatge dins la xarxa de rutes existents dels espais
que gestiona el Consorci Salines-Bassegoda . El compromís inclou crear materials
específics per difondre la diversitat i els valors dels paisatges entre la població local i
visitant.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Consorci Salines-Bassegoda

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Diputació de Girona

Ajuntaments afectats

Projecte executiu i Pla de difusió
MITJANA
1 any
5.000 – 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

9
Incorporar a la xarxa comarcal de miradors del paisatge un nou mirador dins del terme
municipal de Portbou.
1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Específic
Construir un nou mirador sobre la unitat del paisatge del Cap de Creus dins terme
municipal de Portbou, amb l'objectiu de fomentar el coneixement bàsic del paisatge,
recuperar un espai degradat per a la seva interpretació i promoure accions que
s'encaminin a protegir el paisatge, tenint com a principal característica la comunicació
amb la població i la seva percepció.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Ajuntament de Portbou

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Diputació de Girona

-

Projecte executiu
MITJANA
1 any
18.000 - 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

10
Incorporar a la xarxa comarcal de miradors del paisatge un nou mirador dins del terme
municipal de Vilamaniscle i completar aquesta proposta amb un conjunt d’itineraris pel
terme municipal.
1
Infrastructura territorial per a la interpretació, coneixement i gaudi del paisatge.

Específic
Construir un nou mirador sobre les unitats de paisatge i dissenyar un itinerari pedestre
per a la interpretació del paisatge, amb l'objectiu de fomentar el coneixement bàsic del
paisatge, recuperar un espai degradat per a la seva interpretació i promoure accions que
s'encaminin a protegir el paisatge i fomentar-ne l'estimació i la reflexió entre la població.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Ajuntament de Vilamaniscle

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Diputació de Girona

-

Projecte executiu
MITJANA
1 any
18.000 - 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

11
Dissenyar una xarxa d’itineraris saludables dins el terme municipal de Sant Climent de
Sescebes.
1
Crear una infraestructura territorial formada per una xarxa de camins i miradors per
afavorir el coneixement, la interpretació i gaudi del paisatge.

Específic
Dissenyar un itinerari i dotar-lo d’una infraestructura mínima per tal de relligar el paisatge
del municipi amb la salut. L'objectiu d'aquest compromís és doble ja que vol promoure
l’activitat i l’exercici físic en la població i, a la vegada, fomentar el coneixement,
l'estimació i la reflexió vers el paisatge.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Ajuntament de Sant Climent de Sescebes

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Diputació de Girona (DipSalut)

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Projecte executiu
MITJANA
1 any
1.000 - 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

12
Promoure la creació de materials didàctics per difondre el coneixement de la diversitat
dels paisatges de l’Alt Empordà i els seus valors entre la població escolar.
2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Estructurant
Elaborar materials pels diferents cicles educatius (Primària, ESO i Batxillerat), i divulgar,
entre la població escolar, la diversitat i els valors que atresoren els paisatges de la
comarca. Inclou un procés participatiu amb la comunitat educativa per establir el lloc
correcte del currículum on inserir els materials i validar les propostes o materials creats.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Centre de Recursos de l’Alt Empordà, Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i Centres educatius (CEIPS i IES)

Diputació de Girona i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Projecte tècnic

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

5.000 - 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

13
Promoure l’aplicació del projecte educatiu “Ciutat, territori, paisatge” en els IES de la
comarca.
2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Estructurant
Promoure entre el professorat l’aplicació del projecte educatiu “Ciutat, territori, paisatge”
en els IES de la comarca. Aquest ha d’incloure la difusió d’aquest projecte educatiu entre
els diferents centres escolars i la formació del professorat sobre l’apliació i els valors
pedagògics d’aquest projecte.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de Catalunya

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

IES de la comarca

Programa d’educació
MITJANA
1 any
18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

14
Elaborar un crèdit de síntesi sobre els paisatges de l’Alt Empordà.

2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Estructurant
Redactar un crèdit de síntesi sobre els paisatges de l’Alt Empordà que s’incorpori al
centre de recursos de la comarca i s’apliqui a les escoles de secundària i els altres
centres educatius (granges escoles, albergs, etc.).

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
i directors de secundària de la comarca
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya i Diputació de
Girona
Redacció d’un crèdit de síntesi

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

5.000 - 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

15
Promoure la creació de materials didàctics no formals per difondre el coneixement de la
diversitat dels paisatges de l’Alt Empordà i els seus valors entre la població en general.
2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Estructurant
Elaborar materials didàctics no formals i divulgatius (cartogràfics, d’àudio, interactius,
etc.) que divulguin els valors i la diversitat dels paisatges a partir de la diagnosi realitzada
dins la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i Observatori del Paisatge

Projecte tècnic

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

5.000 - 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

16
Programar un cicle de conferències anual per difondre el coneixement de la varietat i els
valors dels paisatges de la comarca.
2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Estructurant
Redactar i programar un cicle de conferències per oferir-se als centres de primària i
secundària, entre el Centre de Recursos de l’Alt Empordà, l’Àrea de Medi Ambient del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els equips de directors de primària i secundària de les
escoles de la comarca.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Centre de Recursos de l’Alt Empordà i Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà
Centres de primària i secundària de la comarca

Diputació de Girona i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Programa de cicle de conferències
MITJANA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

17
Organitzar camps de treball anuals per millorar els paisatges dels espais naturals de
protecció especial de la comarca.
2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Estructurant
Redactar i implementar, des dels parcs naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i Cap de
Creus i del paratge nacional d’interès natural del massís de l’Albera, una proposta de
camp de treball per millorar el paisatge.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem uns paisatges forestals i litorals de qualitat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del Cap de Creus i Paratge
Nacional d’Interès Natural del massís de l’Albera
Departament de medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Diputació de Girona

Camp de treball
BAIXA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

18
Crear una guia sobre els paisatges silenciosos de l’Alt Empordà.

2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Estructurant
Elaborar una guia divulgativa amb participació dels establiments de turisme rural, que
identifiqui, delimiti i caracteritzi els paisatges silenciosos de la comarca amb l'objectiu de
fomentar el coneixment i la valorització del paisatge als turistes que escullen l'Alt
Empordà com a destí turístic.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

La Fornal dels Ferrers

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya i Diputació de
Girona
Projecte tècnic
BAIXA
1 any
5.000 – 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

19
Fer promoció entre els treballadors de les empreses i les seves famílies dels paisatges de
la comarca.
2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Estructurant
Promoure, entre les diferents empreses de la comarca, estratègies de cohesió laboral i
familiar dels treballadors basades en la realització de rutes de descoberta dels valors i de
les característiques del paisatge de la comarca.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

FAE (Federació d’Empresaris de l’Alt Empordà)

Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona

Pla estratègic
BAIXA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

20
Crear un programa d’educació ambiental per promoure el respecte i els valors dels
paisatges dels Parcs Naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l’Empordà.
2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Específic
Des dels serveis tècnics d’ambdós espais protegits de la comarca, crear un programa
d’educació ambiental dirigit a la població visitant i a la població escolar per difondre els
valors, la dinàmica i la diversitat dels paisatges dels dos parcs naturals.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Parc Natural del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l’Empordà

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Diputació de Girona

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Programa d’educació ambiental
MITJANA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

21
Organitzar un concurs anual de dibuix i pintura juvenil sobre els paisatges del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
2
Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, dirigit a les
escoles i a la població en general.

Específic
Redactar les bases o plec de condicions d'un concurs de pintura i dibuix sobre els
paisatges de l'Alt Empordà, dissenyar el cartell de difusió, definir els premis que cal
atorgar i seleccionar un jurat.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Parc natural dels aiguamolls de l’Empordà

Departament de medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Diputació de Girona

Plec de condicions

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

1.000 - 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

22
Elaborar un programa de foment de l’agricultura ecològica.

3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Estructurant
Caracteritzar i promoure l’agricultura ecològica de la comarca i elaborar una estratègia
per divulgar-ne els seus valors amb la participació del DAAR i el sector agrícola.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge agrícola viu i ordenat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Oficina comarcal del DARP

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació de productors
Ecològics de les Comarques gironines i Comunitat de regants del marge esquerra de la
Muga
Diputació de Girona

Sessions de concertació i campanya de difusió
BAIXA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

23
Promoure el consum de proximitat com a estratègia de foment del conreu i la
comercialització de productes agraris autòctons.
3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Estructurant
Dissenyar una campanya de promoció, sensibilització i difusió dels productes agraris
autòctons de la comarca sobre la ciutadania en general i també, especialment, sobre els
establiments de restauració a partir de l’estratègia de promoure el consum de proximitat.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge agrícola viu i ordenat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Oficina comarcal del DARP

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació de productors
Ecològics de les Comarques gironines i Comunitat de regants del marge esquerra de la
Muga
Diputació de Girona

Campanya de difusió
BAIXA
1 any
18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

24
Promoure la protecció dels paisatges vitivinícoles, de l’olivera i els de la fruita dolça de la
comarca.
3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Estructurant
Promoure entre els cellers, els productors d’oli - en especial aquells que cultiven i treballen
amb varietats d’olivera autòctona - i agricultors de fruita dolça, la redacció d’un codi de
bones pràctiques paisatgístiques que fomenti la protecció i la millora del seu paisatge.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge agrícola viu i ordenat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Oficina comarcal del DARP

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació de productors
Ecològics de les Comarques gironines i Comunitat de regants del marge esquerra de la
Muga i tots els cellers.
Diputació de Girona

Redacció d’un codi de bones pràctiques
BAIXA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

25
Incorporar el concepte “paisatge” en la marca turística Alt Empordà.

3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Estructurant
Incorporar el concepte de paisatge a la marca turística Alt Empordà en les diverses
campanyes de promoció turística de la comarca.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona

Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Pla estratègic
MITJANA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

26
Promoure la creació del parc agrari de l’Alt Empordà.

3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Estructurant
Desenvolupar, juntament amb la participació de tots els agents implicats, una proposta
territorial i d’organització d’un parc agrari per la comarca de l’Alt Empordà, i promoure la
seva creació davant les institucions implicades en la gestió i ordenació del territori.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge agrícola viu i ordenat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Oficina comarcal del DARP

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació de productors
Ecològics de les Comarques gironines i Comunitat de regants del marge esquerra de la
Muga i tots els cellers.
Diputació de Girona

Projecte tècnic
BAIXA
1 any
5.000 – 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

27
Elaborar un programa de minimització de l’impacte de les àrees de recollida de residus en
els nuclis de població i ens els espais rurals.
3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Estructurant
Executar aquelles mesures necessàries (com mampares de fusta o altres materials
semblants) per emmascarar, ocultar o apantallar les àrees de recollida de residus
(contenidors) en els nuclis rurals, doncs el seu paisatge urbà queda malmès per aquests
elements de gestió municipal de residus.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge agrícola viu i ordenat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Ajuntaments de la comarca

Diputació de Girona i Agència Catalana de Residus

Projecte executiu

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

28
Dissenyar un calendari sobre els paisatges de l’Alt Empordà per distribuir-lo entre les
empreses de la comarca.
3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Estructurant
Confeccionar un calendari amb dotze paisatges i distribuir-lo entre les empreses de la
comarca, per tal de fomentar-ne el coneixement, la valoració i la reflexió entre la població
activa de l'Alt Empordà.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:

Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

AGENT/S
NECESSARI/S:

Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:

Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona

INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Projecte tècnic
BAIXA
1 any
1.000 - 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

29
Crear una panera de productes alimentaris de l’Alt Empordà amb un llibret descriptiu de
les característiques de cada producte i del paisatge relacionat.
3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Estructurant
Posar d’acord als productors agrícoles per crear una panera de productes agrícoles
autòctons, identificar aquelles empreses de la comarca per fer-ne la seva
comercialització (per exemple per Nadal) i dissenyar un llibret descriptiu dels productes i
del paisatge d’on provenen.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge agrícola viu i ordenat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Oficina comarcal del DARP, FAE i AJEAE

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació de productors
Ecològics de les Comarques gironines i Comunitat de regants del marge esquerra de la
Muga
Diputació de Girona

Projecte tècnic
BAIXA
1 any
1.000 - 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

30
Desenvolupar una fira artística sobre el paisatge de la comarca en el marc de la fira del
paisatge de Palau-saverdera.
3
Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.

Específic
Identificar els diferents artistes de la comarca que tracten el paisatge i concertar un
conveni per què presentin les seves obres en el marc de la fira del paisatge de Palausaverdera, previ acord amb els organitzadors (Associació de Veïns de Palau-saverdera).

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Parc natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà i AAVV de Palau-saverdera

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya i Diputació de
Girona
Exposició
BAIXA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

31
Promoure l’elaboració i inclusió de criteris paisatgístics per incorporar en el planejament
urbanístic municipal amb indicacions del tractament i la millora dels espais urbans i rurals.
4
Promoure l’adopció de criteris paisatgístics en els instruments de planejament i la
pràctica urbanística municipal com a estratègia de millora de la qualitat de vida.

Estructurant
Redacció d’un document de criteris de tractament i millora del paisatge urbà amb els
tècnics dels ajuntaments de la comarca interessats. Inclou una fase posterior que
consisteix en portar-lo a debat amb la resta dels municipis de la comarca.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem uns paisatges urbans de qualitat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Ajuntament de Figueres

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Ajuntaments de la comarca i Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

Document de criteris

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

5.000 – 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

32
Promoure l’elaboració i adopció de criteris paisatgístics específics sobre espais crítics:
entrades dels nuclis de població, façanes urbanes i sectors d’activitat econòmica.
4
Promoure l’adopció de criteris paisatgístics en els instruments de planejament i la
pràctica urbanística municipal com a estratègia de millora de la qualitat de vida.

Estructurant
Redacció d’un document de criteris pel tractament i millora de les façanes urbanes i les
entrades dels nuclis amb els tècnics dels ajuntaments de la comarca interessats. Inclou
una fase posterior que consisteix en portar-lo a debat amb la resta dels municipis de la
comarca.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem uns paisatges urbans de qualitat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Ajuntaments de Figueres i Vilamaniscle i Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà
Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà Diputació de Girona i
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya

Ajuntaments de la comarca i Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

Document de criteris

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

5.000 – 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

33
Redactar un catàleg de bones pràctiques paisatgístiques pels establiments turístics.

4
Promoure l’adopció de criteris paisatgístics en els instruments de planejament i la
pràctica urbanística municipal com a estratègia de millora de la qualitat de vida.

Estructurant
Redactar un codi de bones pràctiques per tal de millorar la integració dels establiments
turístics en el paisatge. Cal fer especial referència al tractament dels residus, l‘aigua així
com també la senyalètica exterior, la jardineria i els aparcaments.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Agents turístics

Diputació de Girona

Codi de bones pràctiques
BAIXA
1 any
1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

34
Garantir la connectivitat paisatgística al voltant del corredor d’infraestructures format per
l’AP7, l’A2 i el TAV.
4
Promoure l’adopció de criteris paisatgístics en els instruments de planejament i la
pràctica urbanística municipal com a estratègia de millora de la qualitat de vida.

Estructurant
A partir de demandes de les diverses entitats locals, ajuntaments afectats, la Diputació
de Girona i els estudis de la Universitat de Girona, caldria garantir la realització d’un
estudi de connectivitat paisatgística per disminuir l’impacte de fragmentació creat pel
corredor d’infraestructures format per l’AP7, l’A2 i del TAV al seu pas per la comarca. Per
una banda, aquest estudi hauria de determinar quins tipus d’elements són els idonis per
reduir la fragmentació del paisatge (passos inferiors o superiors) i en quins indrets s’han
d’ubicar i, per altra banda, hauria d'establir les directrius bàsiques i definir el marc
conceptual on encabir els diferents estudis realitzats en matèria de connectivitat a la
comarca.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem uns paisatges urbans de qualitat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Diputació de Girona (Àrea de Medi Ambient)

Consell comarcal de l’Alt Empordà, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i
Ministerio de Fomento

Ajuntaments de la comarca

Projecte executiu
MITJANA
1 any
18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

35
Desenvolupar unes jornades tècniques dirigides als tècnics municipals i altres
professionals interessats sobre criteris, accions i projectes de millora paisatgística dels
paisatge municipals.
4
Promoure l’adopció de criteris paisatgístics en els instruments de planejament i la
pràctica urbanística municipal com a estratègia de millora de la qualitat de vida.

Estructurant
Realitzar diverses jornades anuals dedicades als tècnics municipals sobre aquelles
polítiques i accions de millora dels paisatges municipals, com també de presentació dels
diferents instruments actualment existents i de subvencions existents. Aquestes poden
adoptar diferents formats com: taules temàtiques, tallers de treball, conferències, etc.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem uns paisatges urbans de qualitat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de medi Ambient del Consell comarcal de l’Alt Empordà.

Tots els ajuntaments de la comarca

Diputació de Girona

Jornades de treball

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

36
Identificar, delimitar i eliminar tots els punts d’abocaments incontrolats de la comarca.

5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Estructurant
Localitzar i caracteritzar els punts d’abocaments incontrolats, i procedir posteriorment a
la seva clausura i executar un projecte de restauració, ja que la seva presència al medi
natural disminueix de forma clara, la qualitat del paisatge de la comarca.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem uns paisatges fluvials, forestals i rurals de qualitat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Ajuntaments i consorci Salines-Bassegoda.

Projecte executiu

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

37
Mantenir i recuperar els paisatges amb elements de pedra seca.

5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Estructurant
Encàrrec d’un inventari i de la coordinació de treballs de recuperació dels camins de pedra
seca de la comarca. Inclou també la divulgació dels diferents treballs de recuperació per
tal que serveixin d’efecte vitrina, l’elaboració de cursos pràctics sobre aquesta tècnica i la
promoció de l’experiència a altres indrets.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un patrimoni construït ben conservat i revaloritzat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona

Ajuntament de Cadaqués i Ajuntament de la Selva d’Empordà

Projecte tècnic

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

38
Minimitzar l’impacte que provoquen les conduccions elèctriques i les línies de telefonia
aèries.
5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Estructurant
Promoure sessions de treball amb els representants de les companyies elèctriques i
telefòniques que operen a la comarca amb l’objectiu d’identificar zones pilot on
minimitzar l’impacte de les conduccions elèctriques i telefòniques. Aquestes zones pilot
podrien correspondre a espais naturals protegits per tal d’implicar-hi més agents. Caldria
redactar un conveni entre les parts per finançar i dur a terme el projecte.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge de muntanya que torni a prendre valor.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal i oficina comarcal del DARP

Parcs naturals dels aiguamolls de l’Empordà i del cap de Creus i Paratge nacional d’interès
natural de l’Albera

Diputació de Girona

Conveni entre l’administració i les companyies elèctriques i telefòniques
BAIXA
1 any
18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

39
Recuperar i afavorir les fileres arbrades a l’entorn dels camins, recs i partions dels camps.

5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Estructurant
Delimitar zones pilot i fixar reunions entre els agents implicats per redactar convenis
entre els propietaris i l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb
l’objectiu de recuperar zones arbrades a l’entorn dels camins, recs i partions dels camps.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge agrícola viu i ordenat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de medi Ambient del consell Comarcal i oficina comarcal del DAAP

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació de productors
Ecològics de les Comarques gironines i Comunitat de regants del marge esquerra de la
Muga
Diputació de Girona

Convenis entre els agricultors i l’administració
BAIXA
1 any
5.000 – 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

40
Delimitar i crear una “anella verda” al voltant de la ciutat de Figueres.

5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Específic
Redactar i executar un projecte per a la creació, a partir d’espais lliures entrelligats entre
ells i d’un itinerari interpretatiu, una franja de terreny al voltant de l’àrea urbana de
Figueres amb la categoria d’anella verda, que serveixi d’espai lúdic i de zona
d’amortiment amb classificació de sòl no urbanitzable protegit.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Ajuntament de Figueres

Àrea de medi Ambient del Consell comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona

Projecte executiu
MITJANA
1 any
18.000 - 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

41
Potenciar actuacions d’integració i de restauració paisatgística en l’àmbit territorial del
Consorci Salines – Bassegoda.
5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Específic
Redacció d’un document que d’una banda identifiqui, delimiti, caracteritzi i diagnostiqui
quins són aquells indrets o paratges paisatgísticament degradats i que requereixen una
actuació paisatgística de restauració o millora i de l’altra, desenvolupi els diferents
projectes d’actuació. El document també hauria d’incloure un procés de participació amb
tots els agents implicats i els propietaris dels terrenys.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem uns paisatges forestals de qualitat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Consorci Salines-Bassegoda

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona

Projecte tècnic i executiu

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

42
Recuperar els marges arbrats de l’àmbit de les closes inclòs al Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà.
5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Específic
Redactar un projecte tècnic i executiu per desenvolupar actuacions de recuperació dels
elements arbrats que configuren les closes situades dins el Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà, amb l'objectiu de promocionar els paisatges històrics d'aquesta regió
altempordanesa.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge agrícola viu i ordenat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Diputació de Girona

Projecte tècnic executiu
BAIXA
1 any
5.000 – 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

43
Recuperar el paisatge fluvial del riu Anyet al seu pas per Sant Climent de Sescebes.

5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Específic
Executar un projecte de recuperació i restauració del paisatge fluvial del riu Anyet al seu
pas per Sant Climent de Sescebes.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem uns paisatges fluvials de qualitat, amb aigües netes i boscos de ribera.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Ajuntament de Sant Climent de Sescebes

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Agència Catalana de l’Aigua

Diputació de Girona

Projecte executiu
MITJANA
1 any
18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

44
Promoure el manteniment en bon estat les edificacions situades en sòl no urbanitzable
per part dels propietaris.
5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Específic
Fer un inventari de finques en sòl no urbanitzable que siguin susceptibles de fer-hi un
requeriment per tal d’adequar a la legalitat les edificacions presents amb la finalitat de
mantenir-les en bon estat. Aquest inventari hauria de ser tramés per cadascun dels
ajuntaments perquè valorin la possibilitat de fer el requeriment conseqüent.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un patrimoni construït ben conservat i revaloritzat.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de medi Ambient del Consell comarcal de l’Alt Empordà

Tots els ajuntaments de la comarca.

Diputació de Girona

Projecte tècnic
BAIXA
1 any
18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

45
Redactar un Pla de Prevenció d’Incendis Comarcal.

5
Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.

Específic
Redactar un Pla de Prevenció d’Incendis Comarcal que inclogui un procés de participació
amb tots els agents per tal de consensuar la valorització del paisatge en front del risc
d’incendi. Aquest Pla també ha de incloure una justificació de l’establiment de diverses
actuacions sobre el territori que impliquin una major heterogeneïtat de la coberta forestal.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem un paisatge de muntanya que torni a prendre valor.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Servei de Bombers i Àrea de medi Ambient del Consell comarcal de l’Alt Empordà

Tots els ajuntaments de la comarca.

Diputació de Girona

Pla de prevenció d’incendis

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

46
Dinamitzar els actors del territori per assolir la implantació dels acords de la carta de
paisatge.
6
Crear l’oficina comarcal del paisatge de l’Alt Empordà com instrument per a la
implementació i el seguiment de la carta de paisatge.

Estructurant
A partir de l’oficina comarcal del paisatge i mitjançant el mapa d’actors elaborat per a la
redacció de la Carta, implantar els acords assolits en el procés de redacció de la carta,
tenint com referència el programa de gestió que s’ha elaborat.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem unes administracions públiques supramunicipals i locals que assoleixin tots
aquests objectius de qualitat paisatgística.

AGENT/S
PROMOTOR/S:

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal

AGENT/S
NECESSARI/S:

Direcció General de Paisatge de Catalunya

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Diputació de Girona i Observatori del Paisatge

Programa de Gestió
ALTA
3 mesos
18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

47
Fer la difusió social del contingut i els acords de la carta entre els actors i la població en
general.
6
Crear l’oficina comarcal del paisatge de l’Alt Empordà com instrument per a la
implementació i el seguiment de la carta de paisatge.

Estructurant
Crear un Pla de difusió per tal d’anunciar i presentar els acords i l’estat d’aquests entre la
població i els actors implicats en la millora del paisatge, per tal de mantenir un dels pilars
de la Carta del Paisatge: la comunicació amb la població.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem unes administracions públiques supramunicipals i locals que assoleixin tots
aquests objectius de qualitat paisatgística.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de Catalunya

Diputació de Girona i Observatori del Paisatge

Pla de difusió
MITJANA
1 any
5.000 – 18.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

48
Fer el seguiment i l’avaluació del nivell d’implantació de la carta de paisatge i la qualitat de
l’estat actual del paisatge de la comarca.
6
Crear l’oficina comarcal del paisatge de l’Alt Empordà com instrument per a la
implementació i el seguiment de la carta de paisatge.

Estructurant
Redactar un Pla de seguiment sobre l’execució dels compromisos de la Carta del
Paisatge, així com de l’evolució del paisatge a partir de l’establiment i definició d’un
conjunt d’indicadors, i fer un informe anual.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem unes administracions públiques supramunicipals i locals que assoleixin tots
aquests objectius de qualitat paisatgística.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de medi Ambient del Consell comarcal de l’Alt Empordà

Tots els ajuntaments de la comarca

Diputació de Girona

Pla de seguiment

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

49
Habilitar una seu per a l'Oficina comarcal del paisatge, vinculada al Consell Comarcal i
dotar-la dels mitjans tècnics, econòmics i materials necessaris.
6
Crear l’oficina comarcal del paisatge de l’Alt Empordà com instrument per a la
implementació i el seguiment de la carta de paisatge.

Específic
Habilitar una seu i dotar-la dels mitjans tècnics, econòmics i materials necessaris per tal
de poder tirar endavant els acords de la carta del paisatge, amb l'objectiu d'evitar que la
feina desenvolupada durant aquest temps no es desenvolupi.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Àrea de medi Ambient del Consell comarcal de l’Alt Empordà

Tots els ajuntaments de la comarca

Diputació de Girona, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de Catalunya i Observatori
del Paisatge
Projecte constructiu i pla estratègic

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

18.000 – 50.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

50
Cartografiar els paisatges amenaçats de l’Alt Empordà.

6
Crear l’oficina comarcal del paisatge de l’Alt Empordà com instrument per a la
implementació i el seguiment de la carta de paisatge.

Específic
Inventariar (caracteritzar i cartografiar) tots els paisatges amenaçats de la comarca i
promoure la seva divulgació, a partir d’una estratègia de difusió, per fomentar-ne la
protecció i protegir-los d'actuacions indesitjables. Inclou la participació voluntària entre
totes les entitats ambientals de la comarca.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem una població, resident i visitant, que conegui, estimi i respecti el paisatge com un
bé col•lectiu i d’identitat de l’Alt Empordà.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:

Institució Altempordanesa d’Estudis Naturals (IAEDEN) i Plataforma Cívica Salvem
l’Empordà
Àrea de medi Ambient del Consell comarcal de l’Alt Empordà i entitats ambientals de la
comarca

Diputació de Girona

Document tècnic

PRIORITAT:

ALTA

TEMPORITZACIÓ:

1 any

PRESSUPOST
ESTIMAT:

1.000 – 5.000 euros

CODI:
COMPROMÍS:

BLOC:
ACORD:

TIPUS DE
COMPROMÍS:
DESCRIPCIÓ:

51
Debatre l’estat actual i l’evolució dels paisatges de l’Alt Empordà.

6
Crear l’oficina comarcal del paisatge de l’Alt Empordà com instrument per a la
implementació i el seguiment de la carta de paisatge.

Específic
Organitzar un debat sobre l’evolució i l’estat actual dels paisatges de la comarca. Inclou la
selecció dels ponents i del moderador, l’espai físic on celebrar-lo i la definició del format.

OBJECTIU DE QUALITAT DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT EMPORDÀ:
Volem unes administracions públiques supramunicipals i locals que assoleixin tots
aquests objectius de qualitat paisatgística.

AGENT/S
PROMOTOR/S:
AGENT/S
NECESSARI/S:

AGENT/S
COL·LABORADOR/S:
INSTRUMENT:
PRIORITAT:
TEMPORITZACIÓ:
PRESSUPOST
ESTIMAT:

Àrea de medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Òmnium cultural, Unió de Pagesos o JARC, IAEDEN, FAE o AJEE,

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya i Diputació de
Girona
Programa de debats
BAIXA
1 any
1.000 – 5.000 euros

