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3. 3. 3. 3. PLA D’ACCIÓ AMBIENTALPLA D’ACCIÓ AMBIENTALPLA D’ACCIÓ AMBIENTALPLA D’ACCIÓ AMBIENTAL        
    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    
El Pla d’Acció Ambiental (PAA) de la comarca del Pallars Jussà s’ha elaborat a partir dels 

resultats del Taller de Propostes, de la Diagnosi Ambiental Participativa i de la Síntesi de Dades 

Ambientals, i tenint presents les línies d’actuació engegades i previstes per les administracions 

actuants, així com també les possibilitats de cofinançament. 

Com a resultat, s’han obtingut un seguit d’actuacions a realitzar a curt i mitjà termini. Cal tenir 

present que el termini en el qual s’hauria d’iniciar l’acció s’ha estimat en funció del grau de 

prioritat i les possibilitats reals de realitzar-la, així doncs, hi ha actuacions que es considera que 

tenen un grau de prioritat alt, però que s’han planificat al mitjà termini degut a una manca de 

recursos o a que estan supeditades a una acció que s’ha de realitzar prèviament. 

 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Estructura delEstructura delEstructura delEstructura del    Pla d’Acció Pla d’Acció Pla d’Acció Pla d’Acció 
AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    
El Pla d’Acció Ambiental comprèn un total de 61 accions, estructurades en 9 línies 

estratègiques: 

1. Conservar, millorar i fer una gestió activa del patrimoni natural i cultural de la comarca 

2. Millorar l’eficiència en la gestió i l’ús de l’aigua 

3. Apostar per l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables 

4. Assolir una mobilitat més sostenible 

5. Fomentar una economia diversa, respectuosa amb el medi ambient, i amb vinculació 

amb la comarca 

6. Sensibilitzar i educar la població en temàtica ambiental i coneixement del territori, i 

enfortir les entitats ambientals de la comarca 

7. Millorar la gestió integral dels residus 

8. Millorar el control i la gestió ambiental municipal  

9. Promoure la participació ciutadana i la cohesió social  
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S’ha establert una codificació de les accions basada en assignar-los un primer número 

corresponent a la línia estratègica on s’insereixen, i un segon número corresponent a l’acció. 

Per exemple, una acció amb el codi 1.1 ens indica que aquesta acció s’inclou dins de la línia 

estratègica número 1, relativa a conservar, millorar i fer una gestió activa del patrimoni natural 

i cultural de la comarca, i que és l’acció número 1 d’aquesta línia estratègica.  

El Pla d’Acció Ambiental presenta cadascuna de les accions estructurades en fitxes. Cada fitxa 

dóna informació orientativa sobre els següents aspectes de l’acció: 

1111.1.1.1.1    

LÍNIA ESTRATÈGICA:  

NOM DE L’ACCIÓ:  

Tipus d’acció: Indica de quina tipologia d’actuació 

es tracta (un estudi o projecte, una actuació amb 

agents locals, un mecanisme de coordinació entre 

administracions públiques, etc.) 

Transversalitat: En cas que l’acció tingui 

relació directa amb altres accions del PAA, 

s’indica el codi d’aquestes. 

Objectius 

- Enuncien els objectius pels quals s’ha inclòs dins del PAA, que són els que pretén assolir 

l’acció. 

Descripció 

Explica en què consisteix l’actuació. 

Agents implicats 
Esmenta quins són els agents que haurien d’implicar-se en la realització de 

l’acció. 

Grau de prioritat 
En funció de la importància o urgència amb que es requereix l’acció, es 

diferencien tres graus de prioritat: alt, mitjà i baix. 

Termini d’inici 

En funció del grau de prioritat i de les possibilitats de començar l’acció, es 

diferencien dos terminis d’inici, en tant que es tracta d’un primer 

instrument de planificació ambiental a curt i mitjà termini: curt (2011-13) i 

mitjà (2014-2016). 

Període 

implantació 
Dóna una orientació sobre el temps que caldria per implementar l’acció. 

Estimació cost 

econòmic 

En aquells casos en què caldria dedicar una aportació econòmica afegida a 

les previstes en els pressupostos ordinaris, es dóna una orientació del seu 

cost. 

Possibles fonts de 

finançament 

S’indica en aquells casos en que hi ha ajuts o programes que podrien 

cofinançar l’acció. Hi ha diverses accions que les podria impulsar un Agent 

d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) que es sol·licités des del 

Consell Comarcal del Pallars Jussà. Les accions que podria realitzar l’AODL 

són aquelles en les que com a possible cofinançament s’ha indicat el 

programa d’AODLs del Departament d’Empresa i Ocupació. Algunes 

d’aquestes accions també podrien ser fetes per una persona contractada 

per un Pla d’Ocupació, tot i que llavors la seva contractació seria 

exclusivament per a realitzar una sola acció o bé accions similars de la 

mateixa línia estratègica. 
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Indicadors de 
seguiment 

Suggereix una dada fàcil de calcular per tal de valorar en quin grau s’ha dut 
a terme l’acció. 
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3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Fitxes d’accionsFitxes d’accionsFitxes d’accionsFitxes d’accions    

1.1.1.1.1111    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 
ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: ELABORAR EL PLA DIRECTOR 

INTEGRAL DELS VALORS PATRIMONIALS DE LA 

COMARCA          

Tipus d’acció: Planificació Transversalitat: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10 

Objectius:  

- Planificar i ordenar els usos que es realitzen en el medi natural de la comarca amb una visió 

integral i en clau comarcal  

- Garantir un ús sostenible i ordenat dels valors naturals i culturals de la comarca 

- Contribuir al desenvolupament d’activitats econòmiques de baix impacte ambiental que es 

poden realitzar en el medi de la comarca tot aprofitant els potencials d’ús del patrimoni natural 

i cultural  

Descripció 

A la comarca del Pallars Jussà s’havia endegat la iniciativa de creació del Parc Territorial Collegats-

Terradets, com un projecte d’ordenació integral del territori (integrant la conservació i recuperació 

del patrimoni amb el desenvolupament econòmic i turístic local). Aquesta iniciativa es va començar 

a desenvolupar, però amb el temps va quedar aturada. 

L’acció consisteix en revisar la proposta de creació del Parc territorial Collegats-Terradets, per 

identificar els aspectes que continuen sent vàlids, i reformular una nova proposta actual que 

esdevingui un pla director dels recursos patrimonials de la comarca per a la seva valorització i 

promoció.    

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, entitats, empreses 

Grau de prioritat Alt   

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-2013 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria d’ajudes per a la realització d’activitats en l’àmbit de la 

biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible 

(Fundación Biodiversidad) 

- Convocatòria d’ajuts per a projecte de custòdia del territori i 
sensibilització ambiental (Obra social Catalunya Caixa) 

- Convocatòria d’ajuts per a projectes de millor ambiental (Unnim Obra 

Social) 

Indicadors de seguiment 
Pla Director redactat i aprovat 
Nombre d’accions implementades/any 
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1.1.1.1.2222    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ ACTIVA 
DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: DONAR CONTINUÏTAT A LES 

ACCIONS PREVISTES EN EL PROJECTE DE GESTIÓ 

DEL RIU NOGUERA PALLARESA EN EL TRAM ENTRE 

ELS EMBASSAMENTS DE SANT ANTONI I 

TERRADETS 

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori Transversalitat: 1.1, 1.9, 6.5 

Objectius:  

- Implementar les actuacions previstes en el projecte de gestió del riu Noguera Pallaresa en el 

tram entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets 

- Millorar la gestió de l’espai fluvial del riu Noguera Pallaresa 

Descripció 

L’Estació Biològica del Pallars Jussà amb el suport i col·laboració de dues administracions locals, 

l’Ajuntament de Tremp i l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Vilamitjana,  ha redactat el 

projecte de gestió del riu Noguera Pallaresa en el tram entre els embassaments de Sant Antoni i 

Terradets. 

L’actuació consisteix en implementar progressivament les actuacions previstes en aquest projecte 

de gestió amb la implicació de les administracions públiques del territori.  

El projecte preveu diferents actuacions encaminades a millorar l’estat ecològic de l’ecosistema 

fluvial, conèixer l’evolució de la biodiversitat i ordenar i fomentar l’ús públic de l’espai fluvial de 

forma sostenible. En concret, es tracta de les següents actuacions, algunes de les quals ja s’han 

començat a executar:  

- Creació del Centre Ambiental de Tremp  

- Recuperació ecològica i paisatgística dels aiguamolls dels Plans i les Salades 

- Gestió i manteniment dels aiguamolls associats al riu Noguera Pallaresa 

- Creació d’una estació de reposició de combustible per a aus migradores i hivernants 

- Restauració hidrològico-forestal del barranc de Seròs 

- Millora ecològica dels barrancs de Rius i Sant Gregori 

- Creació i condicionament dels equipaments d’ús públic de l’espai 

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntament de Tremp, EMD de 

Vilamitjana, Estació Biològica del Pallars Jussà, entitats  

Grau de prioritat Alt  

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost 
econòmic 

Segons el previst en el Pla 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria d’ajudes per a la realització d’activitats en l’àmbit de la 

biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible (Fundación 

Biodiversidad) 
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- Convocatòria d’ajuts per a projecte de custòdia del territori i 

sensibilització ambiental (Obra social Catalunya Caixa) 

- Convocatòria d’ajuts per a projectes de millor ambiental (Unnim Obra 

Social) 

Indicadors de 
seguiment 

Nombre d’accions previstes que s’han executat/any 

Percentatge d’accions previstes que s’han realitzat  
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1.1.1.1.3333    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 
ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: PLA DE RECUPERACIÓ I 

MANTENIMENT DE LES CABANERES         

Tipus d’acció: Actuació amb agents locals i pla Transversalitat: 1.1 

Objectius:  

- Identificar el traçat de les cabaneres  

- Fer actuacions de neteja i recuperació continuades en el temps, per tal de millorar i/o mantenir 

el seu estat i facilitar-ne l’ús 

- Recuperar l’ús ja sigui l’original o bé orientat a nous usos en el medi natural, com el senderisme, 

el ciclisme, l’hípica, etc.  

- Conservar la biodiversitat que va associada a les cabaneres 

Descripció 

Els camins ramaders constitueixen un patrimoni econòmic, cultural, històric, arquitectònic, 

paisatgístic i ecològic que és imprescindible preservar. 

Són béns de domini públic inalienables, imprescindibles i inembargables. La Llei 3/1995 de Vies 

Pecuàries també determina que les vies pecuàries podran ser destinades a altres usos compatibles i 

complementaris. 

A la comarca s’ha iniciat un treball d’identificació de les cabaneres històriques que hi passen a 

càrrec dels Agents Rurals amb la col·laboració de la ciutadania. L’acció consisteix en què els 

Ajuntaments i el Consell Comarcal, juntament amb entitats i organismes de la comarca, donin 

continuïtat a aquest treball d’identificació i preveguin la realització d’accions de recuperació i 

millora del traçat, per tal d’afavorir-ne novament el seu ús amb una doble funcionalitat: l’ús 

tradicional per als ramats, i l’ús per a la pràctica del turisme actiu (senderisme, hípica, ciclisme, etc). 

La tasca d’identificació i recuperació es pot realitzar comptant amb la participació de la població de 

la zona. Alhora, es pot partir del mapa actualitzat dels camins ramaders de Catalunya, elaborat per 

la Fundació del Món Rural.  

Agents implicats 

Ajuntaments, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Departament de 

Territori i Sostenibilitat,  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, ciutadania  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014 i en endavant 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar 

Possibles fonts de 

finançament 

- Ajuts per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats 

locals-Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Subvencions destinades a la contractació de treballadors/es 

desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i 
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social (Departament d’Empresa i Ocupació)  

- Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) (Departament de 

Governació i Relacions Institucionals) 

Indicadors de seguiment 
Nombre d’actuacions de manteniment realitzades /any 

Nombre de camins ramaders identificats i recuperats 
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1.1.1.1.4444    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 
ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: REFORÇAR LA VALL FOSCA COM 

PORTA D’ENTRADA AL PARC NACIONAL 

D’AIGÜESTORTES I LLAC DE SANT MAURICI          

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori Transversalitat: 1.1, 1.10 

Objectius:  

- Potenciar la Vall Fosca com a porta d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Llac de Sant 

Maurici  

Descripció 

La Vall Fosca, al Pallars Jussà, és una porta d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Llac de Sant 

Maurici. Tot i així, els visitants del Parc Nacional acostumen a accedir-hi per les comarques veïnes 

de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.  

L’acció consisteix en promocionar l’entrada al Parc Nacional des del Pallars Jussà, a través de la 

millora en la difusió i informació turística fent una especial referència al Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Llac de Sant Maurici. Aquesta millora i ampliació es pot fer a través del portal de 

turisme del Pallars Jussà, i també a través dels allotjaments turístics de la comarca.   

Agents implicats 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Llac de Sant Maurici, Consell Comarcal 

del Pallars Jussà, Ajuntaments, establiments turístics 

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011  

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar  

Possibles fonts de 

finançament 
Assumible amb recursos propis 

Indicadors de seguiment Referència del Parc Nacional al portal turístic del Pallars Jussà 
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1.1.1.1.5555    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 
ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: FOMENTAR LA CREACIÓ DE 

PETITS HORTS MUNICIPALS EN ZONES 

ABANDONADES O SOLARS SENSE 

CONSTRUIR 

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori Transversalitat:  

Objectius:  

- Recuperar solars en desús i donar-los una funció hortícola, tot millorant la imatge paisatgística  

- Augmentar l’activitat agrícola i hortícola 

- Afavorir l’ocupació de la gent en tasques de conservació dels horts 

Descripció 

L’acció consisteix en què els Ajuntaments de la comarca promoguin la creació de petits horts en 

terrenys de propietat municipal en els quals no s’hi està donant cap ús, i que poden ser aptes per a 

l’activitat hortícola. Aquests terrenys es dividirien en parcel·les i es posarien en règim de lloguer, 

per la qual cosa caldria establir prèviament una quota i un termini com a condicions del lloguer. 

També seria necessari assegurar la disponibilitat d’aigua per al reg (ja sigui a través d’un dipòsit o bé 

de subministrament d’aigua de boca). A més a més, és aconsellable elaborar un Reglament de 

Règim Intern de l’ús i funcionament de les hortes de lloguer. Així, els ajuntaments hauran de 

condicionar els espais destinats a horts públics, obrir el període de recollida de sol·licituds, 

adjudicar les parcel·les als hortolans seleccionats, i vetllar pel correcte funcionament i us dels horts 

públics.  

Es pot obtenir més informació sobre el procés de creació de petits horts a la Guia d’integració 

paisatgística. Horts urbans i periurbans, disponible al web del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques.  

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/arees/territori/paisatge/publicacions/horts_urbans.jsp 

Agents implicats Ajuntaments, ciutadania  

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-13 

Estimació cost econòmic 
Assumible amb personal propi dels Ajuntaments, o bé cost de la 

persona contractada en el cas que s’opti per contractar a algú 

Possibles fonts de 

finançament 

- Ajuts per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats 

locals-Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de seguiment 

Nombre d’horts públics  

Nombre d’hortolans 

Nombre de municipis amb horts públics 
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1.1.1.1.6666    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 
ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: ELABORAR LA CARTA DEL 

PAISATGE DE LA COMARCA DEL PALLARS 

JUSSÀ         
Tipus d’acció: Actuació amb agents locals i estudi Transversalitat: 1.1 

Objectius:  

- Identificar els elements identitaris que configuren el paisatge del Pallars Jussà 

- Preservar aquests elements singulars de la comarca 

- Proporcionar dades específiques que podran ser tingudes en compte en els processos de 

planificació territorial i estratègica endegats per les administracions  

Descripció 

La Carta del Paisatge és un instrument voluntari de concertació entre els agents d’un territori 

orientat a promoure la millora dels paisatge i la qualitat de vida de les comunitats (municipi, 

mancomunitat de municipis, comarca) mitjançant l’establiment d’objectius, acords i estratègies de 

gestió. Els diversos agents del territori (administracions locals, associacions empresarials dels 

diversos sectors econòmics, entitats culturals, associacions de defensa del territori, etc.) poden ser 

els promotors d’una Carta del Paisatge i incentivar la participació en la mateixa. 

La carta del paisatge s’inicia amb un estudi paisatgístic de la comarca, que identifica els principals 

valors del paisatge, sobre el qual es defineixen unes pautes tècniques per a l’actuació sobre el 

territori i els paisatges, que porten finalment a l’adopció d’uns compromisos polítics per a la 

preservació dels paisatges singulars del Pallars Jussà.  

Per a la redacció i signatura de la carta del paisatge, cal seguir les següents fases: diagnosi, mediació 

i signatura dels acords. Al web de  la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) es pot descarregar un protocol per a l’elaboració 

d’una carta del paisatge: http://www.catpaisatge.net/fitxers/cartes/Carta_tcm.pdf  

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, Departament de 

Territori i Sostenibilitat, entitats, ciutadania  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014  

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar 

Possibles fonts de 
finançament 

- Departament de Territori i Sostenibilitat  

Indicadors de seguiment Carta del Paisatge elaborada 
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1.1.1.1.7777    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 
ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: REUNIONS DE TREBALL SOBRE 

LA GESTIÓ DE LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA 

DE BOUMORT          

Tipus d’acció: Actuació amb agents locals i 
actuació sobre el territori 

Transversalitat:  

Objectius:  

- Diagnosticar l’estat de la gestió de la caça a la Reserva Nacional de Boumort 

- Millorar l’actual model de gestió de la caça i de les poblacions cinegètiques 

- Reduir les incidències causades per les poblacions de cérvol a les finques agrícoles 

Descripció 

La Reserva Nacional de Caça de Boumort compta amb una població cinegètica de cérvol que 

actualment es troba en desequilibri, tant a nivell genètic com poblacional.  

L’acció consisteix en constituir un grup de treball i fer un seguit de reunions amb representants del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural, la Federació Catalana de 

Caça, els tècnics de la Reserva Nacional de Caça, els Agents Rurals, les societats de caçadors de la 

comarca, i representants de l’administració local, per tal de treballar conjuntament i revisar l’actual 

model de gestió cinegètica que s’està duent a terme a la reserva, fer una diagnosi i elaborar un 

seguit de propostes de millora que caldrà implementar a l’espai per tal d’aconseguir una millora de 

les poblacions cinegètiques.  

Agents implicats 

Agents Rurals, guardes de la reserva, personal tècnic de la reserva, 

societats de caçadors, Federació Catalana de Caça, Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  

Grau de prioritat Alt  

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost econòmic Assumible amb recursos propis 

Possibles fonts de 
finançament 

- 

Indicadors de seguiment 
Nombre de reunions de treball realitzades 

Perfil dels assistents a les reunions de treball  
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1.1.1.1.8888    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 
ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: PROMOURE ACTUACIONS DE 

RESTAURACIÓ DELS HÀBITATS PER RECUPERAR 

LES ESPÈCIES AUTÒCTONES     

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori  Transversalitat: 1.1, 1.2, 1.9 

Objectius:  

- Protegir i millorar l’estat ecològic de les poblacions d’espècies autòctones 

- Millorar els hàbitats en els quals habiten espècies d’interès ecològic  

Descripció 

A la comarca del Pallars Jussà hi ha presència d’espècies autòctones les quals interessa conservar i 

vetllar per la continuïtat de la seva presència, atès que es troben amenaçades o en perill d’extinció. 

Alhora, algunes poblacions s’estan començant a recuperar. Es tracta de la truita de riu autòctona, el 

cranc de riu autòcton, i la llúdriga, entre d’altres, en el cas dels espais fluvials, i d’espècies d’aus 

rapinyaires i carronyaires en el cas dels espais oberts.  

L’acció consisteix en què les administracions locals i les entitats i propietaris treballin coordinament 

amb la Direcció General de Medi Natural del  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural per realitzar actuacions de millora dels hàbitats (fluvials, de ribera, 

forestals, mosaics) per fomentar la recuperació de les poblacions d’aquestes espècies. A més a més, 

es poden establir acords de custòdia entre les entitats (com les naturalistes i les societats de 

pescadors) i els propietaris dels espais per tal d’implementar les actuacions de millora dels hàbitats 

i conservació de les espècies autòctones. S'entén per custòdia del territori el conjunt d'estratègies o 

tècniques jurídiques a través de les quals s'implica els propietaris i usuaris del territori en la 

conservació i l'ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.  

Agents implicats 

Agents Rurals, entitats, agricultors, ramaders, societats de caçadors, 

societats de pescadors, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, Xarxa de Custòdia del Territori 

Grau de prioritat Alt  

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar 

Possibles fonts de 
finançament 

- Subvencions per a la promoció i consolidació de la custòdia del 

territori als espais naturals de Catalunya (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

-  Convocatòria d’ajudes per a la realització d’activitats en l’àmbit de la 

biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible 

(Fundación Biodiversidad) 

- Convocatòria d’ajuts per a projecte de custòdia del territori i 

sensibilització ambiental (Obra social Catalunya Caixa) 
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- Convocatòria d’ajuts per a projectes de millor ambiental (Unnim Obra 

Social) 

Indicadors de seguiment Actuacions de restauració realitzades/any 
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1.1.1.1.9999    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 
ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: PLA DE MANTENIMENT I 

RECUPERACIÓ DELS BARRANCS DE LES 

CONQUES FLUVIALS      

Tipus d’acció: Planificació i actuació sobre el 
territori 

Transversalitat: 1.2, 1.8 

Objectius:  

- Millorar l’estat dels barrancs que condueixen les aigües de pluja als cursos fluvials permanents 

de la comarca: lleres del Bòssia, Flamisell, Conca de Tremp i Conca Dellà 

- Reduir les aportacions de matèria vegetal i terra als cursos fluvials 

Descripció 

L’acció consisteix en fer un pla de manteniment dels barrancs de la comarca que s’han erosionat 

fortament o que es troben bruts de vegetació a nivell de cada municipi. El pla ha de preveure les 

actuacions més idònies per aplicar en cada cas concret, com poden ser la neteja de la brossa, la 

retirada d’obstacles de la llera, les esbrossades selectives de vegetació, la restauració hidrològico-

forestal o la recuperació del bosc de ribera. El Consell Comarcal del Pallars Jussà  pot incentivar els 

ajuntaments en l’elaboració dels respectius plans.  

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, ACA, Estació Biològica 

del Pallars 

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar 

Possibles fonts de 
finançament 

-  Programa de manteniment i conservació de lleres (Agència Catalana 

de l’Aigua) 

Indicadors de seguiment 
Pla realitzat 
Actuacions realitzades /any 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ ACTIVA DEL PATRIMONI  
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1.101.101.101.10    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 

ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: CONSTITUIR UN PATRONAT DE 

TURISME COMARCAL  

Tipus d’acció: Coordinació entre agents locals   Transversalitat: 1.1, 1.4, 1.11 

Objectius:  

- Coordinar de forma integral i en clau comarcal l’estratègia de promoció turística del Pallars 

Jussà   

- Elaborar l’estratègia de promoció turística de la comarca  

- Crear sinèrgies entre el sector públic i privat 

- Optimitzar recursos i mitjans  

Descripció 

L’acció consisteix en crear una taula de treball conformada per administracions públiques i sector 

turístic privat de la comarca, la qual defineixi una estratègia de promoció turística integral de la 

comarca, donant a conèixer tots els seus valors patrimonials naturals, culturals, socials, etc. Alhora, 

aquesta taula de treball es pot constituir de manera formal en un Patronat de Turisme comarcal 

que articuli i coordini la promoció turística de tota la comarca. El Patronat podria disposar d’un 

portal web a través del qual es doni a conèixer l’oferta turística de la comarca, i podria comptar a 

més a més amb una central de reserves. Aquest òrgan podria comptar amb una persona tècnica 

que s’encarregués de la dinamització turística a nivell comarcal i coordinés l’estratègia turística dels 

diferents municipis de la comarca.   

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, oficines municipals de turisme, 

empreses del sector turístic i de serveis   

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2012-13 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions que es vulguin desenvolupar 

Possibles fonts de 

finançament 

- Subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons 

Social Europeu (Servei d’Ocupació de Catalunya) 

- Pla de Desenvolupament Turístic Pladetur (Departament d’Empresa i 

Ocupació) 

- Finançament per a projectes d’innovació turística (Departament 

d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de seguiment 

Patronat de Turisme creat 

Nombre de reunions realitzades    

Nombre i perfil d’entitats constituents del Patronat  
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1.111.111.111.11    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 

ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: CREAR PRODUCTES TURÍSTICS 

DIFERENCIATS I AMB VALOR AFEGIT 

Tipus d’acció: Actuació amb agents locals  Transversalitat:1.1, 1.10, 1.12 

Objectius:  

- Disposar d’un producte turístic distintiu de la comarca, que el diferenciï respecte d’altres   

- Optar a un turisme desestacionalitzat i/o professional 

- Donar a conèixer al visitant les activitats econòmiques tradicionals que encara perviuen avui 

- Vincular el sector primari amb el turisme  

Descripció 

La comarca del Pallars Jussà disposa de molt potencial turístic, però es constata una reduïda i 

encara incipient oferta de producte turístic existent. Alhora, hi ha un creixent interès per crear un 

producte turístic distintiu de la comarca i amb alt valor afegit, vinculat amb els recursos endògens 

de la comarca.  

L’acció consisteix en treballar coordinadament i conjunta amb el sector turístic públic i privat i les 

administracions públiques de la comarca, i constituir un grup de treball per a la creació de 

productes turístics específics del Pallars Jussà, que donin a conèixer els valors endògens i es vinculin 

amb els empresaris del territori.  

Els productes turístics a crear han de fomentar la pernoctació i estada a la comarca, així com 

enllaçar diferents serveis i equipaments entre sí. 

A tall d’exemple, s’identifiquen les següents propostes de productes turístics:   

- Ruta de l’artesania alimentària i visita als obradors 

- Ruta dels arts i oficis, i visita als tallers  

- Visita a explotacions agrícoles i ramaderes 

- Ruta dels aprofitaments hidroelèctrics 

- Ruta de la memòria de la Guerra Civil 

- Ruta de la Geologia 

- Ruta dels castells de frontera 

- Rutes de fauna (ornitologia, grans mamífers, etc). 

A més a més, es pot pensar en crear producte turístic de caràcter tècnic, científic i professional.  

Un cop creats els productes, es farà la corresponent difusió d’aquests. 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, sector turístic públic i privat    

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Mitjà  

Període implantació 2014 i en endavant 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions que es vulguin realitzar  
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Possibles fonts de 
finançament 

- Pla de Desenvolupament Turístic Pladetur (Departament d’Empresa i 

Ocupació) 

- Finançament per a projectes d’innovació turística (Departament 

d’Empresa i Ocupació) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de seguiment Productes turístics creats  
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1.121.121.121.12    

LÍNIA ESTRATÈGICA: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ 

ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: ITINERARIS INTERPRETATIUS I 

EDICIÓ DE GUIES INTERPRETATIVES DEL MEDI 

NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA PER A 

LA PRÀCTICA DEL TURISME ACTIU (senderisme, 

BTT, rutes a cavall) 

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori  Transversalitat:1.1, 1.11, 6.1 

Objectius:  

- Fomentar el turisme actiu en les seves vessants esportives (senderisme, BTT, rutes a cavall) 
- Difondre i divulgar el patrimoni natural i cultural de la comarca  

Descripció 

L’acció consisteix en la realització, edició i publicació d’una guia interpretativa del patrimoni natural 

i cultural de la comarca a través de senders, per promocionar el turisme actiu en les seves 

modalitats de senderisme, ciclisme i/o hípica. La guia es presentarà en format de fitxes amb els 

itineraris dels senders i els elements més destacables del medi natural i cultural. En aquesta guia 

s’hi inclouran els senders que actualment ja hi ha adequats i senyalitzats.  Aquestes guies es podran 

distribuir a les oficines d’informació turística municipals i als establiments turístics i de serveis de la 

comarca. També es comptarà amb la versió digital descarregable a través del web de promoció 

turística del Pallars Jussà.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, empresaris turístics    

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost econòmic 18.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

Per a la redacció dels continguts:  

- Subvencions a projectes que continguin mesures adreçades a la 

creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació 

(Departament d’Empresa i Ocupació) 

Per a la impressió del material:  

- Ajuts als ajuntaments, consells comarcals, associacions culturals, 

entitats, artistes i estudiants de les comarques lleidatanes per a 

publicacions de temàtica local i comarcal (Diputació de Lleida) 

Indicadors de seguiment Nombre d’exemplars de guies interpretatives editades     

 

 



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
25 

 

2222....1111    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA  

NOM DE L’ACCIÓ: CAMPANYA DE 

SENSIBILITZACIÓ PER AL CONSUM RACIONAL 

D’AIGUA  

Tipus d’acció: Campanya Transversalitat: 2.6 

Objectius:  

- Sensibilitzar la ciutadania i els sectors productius en el consum eficient i racional de l’aigua  
- Reduir el consum d’aigua dels diferents sectors productius  

- Oferir eines i recursos per realitzar un consum d’aigua més racional i eficient 

Descripció 

L’acció consisteix en realitzar un seguit de xerrades informatives encaminades a conscienciar la 

ciutadania i els diferents sectors socioeconòmics de la comarca en la necessitat d’adoptar una 

forma racional de consum d’aigua.  

D’aquesta manera, la campanya s’estructura en un conjunt de xerrades específiques adreçades 

cadascuna d’elles a un perfil beneficiari diferenciat: 

- Sector primari  

- Sector secundari 

- Sector terciari 

- Escolars 

- Ciutadania  

En les xerrades, s’oferiran mesures i pràctiques contextualitzades per minimitzar el consum d’aigua. 

Així, a tall d’exemple, per a la xerrada adreçada a la ciutadania, es proposa repartir gratuïtament un 

kit d’estalvi d’aigua que consisteix en: una vàlvula d’aireació per a la dutxa, dos airejadors d’aixetes i 

un fulletó informatiu sobre mesures d’estalvi d’aigua a la llar. 

La campanya es pot anar repetint com a recordatori amb un interval de dos anys. 

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, ACA, agricultors, 

ramaders, empreses, ciutadania, centres educatius 

Grau de prioritat Mitjà  

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-2013 

Estimació cost econòmic 3.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses 

derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el 

consum d’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potables (Agència 

Catalana de l’Aigua) 

- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

 



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
26 

Indicadors de seguiment 

Xerrades realitzades 

Municipis on s’han realitzat les xerrades 

Nombre i perfil d’assistents a les xerrades 

Nombre de kits repartits 

 



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
27 

 

2222....2222    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA  

NOM DE L’ACCIÓ: EXECUTAR LES ACCIONS 

PREVISTES EN ELS PLANS DIRECTORS 

D’ABASTAMENT DE L’AIGUA DELS MUNICIPIS 

DE LA COMARCA 

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori Transversalitat:2.3, 2.4, 2.5  

Objectius:  

- Disposar d’un sistema d’abastament d’aigua que garanteixi l’accés a l’aigua potable de qualitat 

a tots els municipis de la comarca  

- Garantir un ús racional de l’aigua 

Descripció 

Des del Consell Comarcal del Pallars Jussà s’han elaborat els Plans Directors del servei municipal 

d’aigua i s’han posat a disposició dels corresponents municipis.  

L’acció consisteix en què els Ajuntaments executin i implementin gradualment les accions recollides 

en els respectius plans directors de l’aigua. 

Agents implicats 
Ajuntaments, Consell Comarcal del Pallars Jussà, serveis municipals 

d’aigua, ACA 

Grau de prioritat Alt  

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2011-2013 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar 

Possibles fonts de 

finançament 

- Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses 

derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el 

consum d’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potables (Agència 

Catalana de l’Aigua) 

- Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions 

per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Agència Catalana 

de l’Aigua) 

- Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) (Departament de 

Governació i Relacions Institucionals) 

Indicadors de seguiment 
Nombre d’actuacions realitzades previstes en els plans directors de 

l’aigua/any 
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2222....3333    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA 

NOM DE L’ACCIÓ: AMPLIAR L’ABASTAMENT 
D’AIGUA A LES MASIES I GRANGES A PARTIR DE 
LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DEL REGADIU DE LA 
CONCA DE TREMP      

Tipus d’acció: Servei     Transversalitat: 2.2 

Objectius:  

- Millorar l’abastament d’aigua de consum per als municipi amb mancances o deficiències 

- Aprofitar la millora i modernització de la xarxa de distribució del regadiu de la Conca de Tremp 

per fer arribar l’aigua a masies, granges i nuclis amb dificultats actuals d’abastament   

Descripció 

Amb l’execució de les obres de millora i modernització del regadiu de la Conca de Tremp, existeix la 

possibilitat de fer arribar la xarxa de distribució d’aigua potable als nuclis de població, masies i 

granges limítrofes amb la zona de regadiu. 

L’acció consisteix en què la Comunitat de  Regants i Expectants de la Conca de Tremp i els 

Ajuntaments interessats vetllin per fer possible l’abastament d’aigua potable a les masies i granges 

amb mancances d’abastament d’aigua potable localitzades a la zona perifèrica del regadiu, tot 

aprofitant les obres de millora i modernització del regadiu de la Conca de Tremp.  

Agents implicats 
Comunitat de Regants i Expectants de la Conca de Tremp, 

ajuntaments, Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2011-2013 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar  

Possibles fonts de 

finançament 

- Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions 

per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Agència Catalana 

de l’Aigua) 

- Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses 

derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el 

consum de l’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potables 

(Agència Catalana de l’Aigua) 

- Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) (Departament de 

Governació i Relacions Institucionals) 

Indicadors de seguiment Nombre d’abonats que s’abasteixen de l’aigua del regadiu    
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2222.4.4.4.4    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA  

NOM DE L’ACCIÓ: SERVEI INTEGRAL DE 

MANTENIMENT I CONTROL DELS CLORADORS      

Tipus d’acció: Servei     Transversalitat: 2.2 

Objectius:  

- Millorar l’abastament d’aigua de consum als municipis  

- Realitzar una gestió integral del tractament en el subministrament d’aigua d’ús domèstic als 

municipis 

Descripció 

Actualment cada municipi, exceptuant Tremp, té contractat el servei del control de cloració a una 

empresa que s’encarrega d’aquest servei en concret.  

L’acció consisteix en unificar i integrar el control i manteniment dels cloradors a través d’una 

mateixa empresa, i oferir d’aquesta manera un mateix servei de control per a tots els municipis de 

la comarca.  

Agents implicats Ajuntaments, Consell Comarcal del Pallars Jussà, empresa de cloració 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2013-2015 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions a realitzar  

Possibles fonts de 
finançament 

- Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions 

per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Agència Catalana 

de l’Aigua) 

- Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses 

derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el 

consum de l’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potables 

(Agència Catalana de l’Aigua) 

- Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) (Departament de 

Governació i Relacions Institucionals) 

Indicadors de seguiment 
Servei ofertat     

Nombre de municipis acollits al servei  
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2222....5555    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA  

NOM DE L’ACCIÓ: INSTAL·LAR ELS COMPTADORS 

EN AQUELLS PUNTS ON HI HAGI AFORAMENTS   

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori Transversalitat: 2.2, 2.7 

Objectius:  

- Millorar el control del consum d’aigua dels diferents sectors 

- Promoure l’ús racional de l’aigua  

Descripció 

En alguns nuclis de població, o en les zones d’habitatges més antics de certs nuclis, no hi ha 

comptadors i, per tant, no es pot fer un seguiment del consum d’aigua.  

L’acció consisteix en estendre progressivament la instal·lació de comptadors en tots aquests punts 

on encara no n’hi ha. L’acció es pot implementar tot primant la substitució d’aforaments per 

comptadors amb un tractament més favorable en el pagament de la taxa pel subministrament 

d’aigua de consum. En aquest cas, es recomana elaborar una ordenança sobre la taxa pel 

subministrament d’aigua que apliqui tarifes diferenciades entre aforaments i comptadors, i 

promogui el canvi cap als comptadors.  

Agents implicats Ajuntaments, serveis municipals d’aigua, propietaris dels edificis  

Grau de prioritat Alt  

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2011-2013 

Estimació cost econòmic Variable en funció dels tipus i nombre de comptadors que s’instal·lin  

Possibles fonts de 
finançament 

- Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions 

per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Agència Catalana 

de l’Aigua) 

- Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) (Departament de Governació i 

Relacions Institucionals) 

Indicadors de seguiment 
Nombre de comptadors nous instal·lats en cada municipi/any 

Percentatge d’habitatges amb comptadors/nucli de població   
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2222....6666    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA  

NOM DE L’ACCIÓ: FOMENTAR L’ELABORACIÓ I 

APROVACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS 

D’ESTALVI D’AIGUA    

Tipus d’acció: Actuació legislativa  Transversalitat: 2.1, 2.7 

Objectius:  

- Disposar del marc normatiu per fomentar l’ús de tècniques i mètodes que permetin l’estalvi en 

el consum d’aigua ja sigui a través de la reutilització o la reducció en el consum d’aigua  

- Promoure l’ús racional de l’aigua  

Descripció 

A l’any 2009, només el municipi de Senterada disposa d’una ordenança municipal d’estalvi d’aigua. 

L’acció consisteix en promoure l’elaboració i aprovació de l’ordenança per a l’estalvi i eficiència en 

el consum d’aigua, que pot preveure, entre d’altres aspectes, l’ús de mecanismes de reducció del 

consum d’aigua domèstic, com són:  

- la instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua (airejadors i reguladors de cabal a les aixetes, i 

cisternes amb doble descàrrega) 

- la instal·lació de sistemes de recollida d’aigües pluvials i reutilització d’aquestes 

- la instal·lació de sistemes de reutilització d’aigües grises.  

L’ordenança, a més a més, també preveu mesures d’estalvi a nivell municipal, com són les 

instal·lacions esportives, parcs i jardins, etc. I també tracta àmbits com les piscines privades, el reg 

dels jardins particulars, les espècies vegetals més indicades en els espais verds públics i privats, etc.  

Com a orientació per a l’elaboració de les respectives ordenances municipals d’estalvi d’aigua, es 

pot considerar el Model d’ordenança tipus sobre l’estalvi d’aigua, elaborada per la Xarxa de 

Municipis i Pobles cap a la Sostenibilitat (http://www.diba.cat/xarxasost/pdf/OrdenancaAigua.pdf).  

Agents implicats Ajuntaments, serveis municipals d’aigua, ciutadania  

Grau de prioritat Mitjà  

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-2013 

Estimació cost econòmic Assumible amb recursos propis 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les 

despeses derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi 

en el consum de l’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potable 

(Agència Catalana de l’Aigua) 

Indicadors de seguiment Nombre de municipis amb ordenança redactada i aprovada   
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2222....7777    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA  

NOM DE L’ACCIÓ: JORNADA INFORMATIVA SOBRE  

MODELS DE TARIFES D’ABASTAMENT D’AIGUA       

Tipus d’acció:  Campanya    Transversalitat: 2.5, 2.6 

Objectius:  

- Donar a conèixer models de tarifes d’abastament d’aigua 

- Aconseguir un ús racional de l’aigua 

Descripció 

La tarifa d'abastament d'aigua és un instrument de política municipal amb objectius polítics, com 

poden ser assegurar l'accés a l'aigua o incentivar l'estalvi, i un instrument econòmic perquè 

persegueix el finançament de l'explotació del servei i de les inversions necessàries.  

L’acció consisteix en realitzar una jornada informativa adreçada a polítics i tècnics municipals sobre 

les tarifes d’abastament d’aigua. Alhora, en aquesta jornada informativa, es vol presentar la nova 

Guia per a l’elaboració de tarifes d’abastament d’aigua, elaborada per la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat, la qual dóna orientacions i recomanacions per aplicar unes tarifes 

d’abastament d’aigua d’acord amb els consums reals i que primen l’ús racional d’aquest recurs.  

La guia es pot consultar en versió pdf al següent enllaç: 

http://www.diba.cat/xarxasost/pdf/tarifesaiguaguiaelaboraciojgaya2010.pdf  

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, ajuntaments, empreses municipals 

d’aigua, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 

Estimació cost econòmic 3.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria d’ajudes per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

- Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses 

derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el 

consum d’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potables (Agència 

Catalana de l’Aigua) 

Indicadors de seguiment 

Jornada realitzada 

Nombre d’assistents a la jornada 

Valoració de la jornada per part dels assistents 
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2222....8888    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA  

NOM DE L’ACCIÓ: FER ACTUACIONS DE MILLORA 

EN LA XARXA DE CLAVEGUERAM DELS NUCLIS    

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori   Transversalitat:  

Objectius:  

- Connectar tots els edificis a la xarxa de clavegueram  

- Reduir les pèrdues de la xarxa de clavegueram 

- Reduir el volum d’aigua d’origen pluvial que va a les estacions depuradores d’aigües residuals 

(EDARs) 

- Millorar el funcionament de les EDARs 

Descripció 

A la comarca hi ha alguns nuclis amb habitatges que encara no estan connectats a la xarxa de 

clavegueram o disposen de sistemes mot bàsics de depuració de les aigües residuals, i en d’altres, la 

xarxa de clavegueram és antiquada i es fa necessari millorar-la per tal de garantir un bon sistema de 

sanejament de les aigües residuals. Per subsanar aquestes deficiències, l’acció contempla 

emprendre les següents actuacions: 

- Revisar i substituir les canonades antigues per noves que siguin dels materials 

adequats, amb les dimensions òptimes i que evitin les pèrdues, sobreeiximents, etc.  

- Fomentar la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals als nuclis de població: la 

normativa actual obliga que els edificis de nova construcció disposin de xarxa separativa 

d’aigües en pluvials i grises, així com també s’implanti la xarxa separativa d’aigües en 

els municipis. En alguns nuclis en les noves zones de creixement urbanístic ja s’està fent 

la xarxa separativa. L’acció consisteix en anar ampliant, de manera gradual i 

progressiva, la xarxa separativa als diferents nuclis de població 

Agents implicats Ajuntaments, serveis municipals d’aigua, consumidors/es  

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2013 i en endavant 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les actuacions a realitzar 

Possibles fonts de 
finançament 

- Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) (Departament de 

Governació i Relacions Institucionals) 

- Programa de Sanejament d’Aigües Residuals (PSARU) (Agència 

Catalana de l’aigua) 

Indicadors de seguiment 
Nombre anual d’actuacions realitzades/any 

Percentatge de xarxa separativa de clavegueram  
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2222....9999    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE 
L’AIGUA  

NOM DE L’ACCIÓ: ESTUDI SOBRE LA VIABILITAT 

DE REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES DEPURADES 

AL NUCLI DE TREMP     

Tipus d’acció: Estudi    Transversalitat:  

Objectius:  

- Conèixer les possibilitats tècniques i econòmiques de reutilització de les aigües depurades per 

al nucli de Tremp  

- Substituir l’ús d’aigua potable per aigua depurada en aquells casos en què sigui possible (per 

exemple, el reg) 

Descripció 

L’acció consisteix en fer un estudi per determinar la viabilitat sobre la reutilització de l’aigua sortint 

de l’EDAR de Vilamitjana. Es proposa fer aquest estudi com a cas pilot per al nucli de Tremp, en tant 

que és el nucli més gran i amb més població de la comarca. Per tal de fer aquesta avaluació, caldrà 

determinar els possibles usos que pot tenir l’aigua regenerada, en base als paràmetres de qualitat 

bàsic que es requereixen en la normativa vigent, i també tenint en compte les característiques de 

l’efluent de la depuradora. Els paràmetres que cal tenir en compte s’estableixen en el Real Decret 

16280/2007 de 7 de desembre pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües 

depurades. Els principals són:  

- Criteris de qualitat per a la reutilització de les aigües segons els diferents usos. Segons 

aquests criteris, l’aigua regenerada es classifica en cinc categories, les quals s’associen a 

un conjunt d’activitats. Cada categoria està determinada per uns paràmetres de qualitat 

bàsics (valors màxims admissibles), i es fixen altres criteris per cada ús dins la mateixa 

categoria. El disseny dels tractaments de regeneració ha d’ajustar-se a aquests 

requeriments de qualitat. 

- Determinació de les freqüències i punts de control, els criteris de compliment, així com el 

protocol de mostratge i els mètodes analítics.  

En cas que resulti viable, caldrà elaborar un projecte tècnic d’adequació de les instal·lacions als usos 

als quals es vulgui destinar l’aigua depurada i realitzar els tràmits corresponents  

Agents implicats Ajuntament de Tremp, GIACSA, ACA  

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost econòmic 

Per a l’estudi: 10.000 € 

Per a la posada en marxa del sistema de reutilització d’aigua: variable 

en funció del tractament que calgui fer a l’aigua  
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Possibles fonts de 
finançament 

- Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses 

derivades de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el 

consum de l’aigua i amb l’aprofitament de recursos no potables 

(Agència Catalana de l’Aigua) 

Indicadors de seguiment Estudi realitzat  
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3333....1111    

LÍNIA ESTRATÈGICA: APOSTAR PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ÚS DE 
LES ENERGIES RENOVABLES  

NOM DE L’ACCIÓ: PROMOURE LA CREACIÓ DE 

L’OFICINA COMARCAL DE L’ENERGIA  

Tipus d’acció:  Servei Transversalitat:3.2, 3.3, 3.4  

Objectius:  

- Informar i assessorar la ciutadania sobre aspectes d’eficiència energètica i energies renovables 

- Impulsar l’ús de les energies renovables a nivell domèstic i industrial 

- Sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’adoptar un model sostenible de consum 

energètic 

Descripció 

L’acció consisteix en oferir un servei des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que actuï com a 

punt d’informació i assessorament sobre l’energia. El servei s’adreça als particulars i a les empreses 

de la comarca.  

Per a posar en marxa el servei, cal designar les funcions a una persona de l’equip del Consell 

Comarcal que pugui assumir aquesta tasca, o bé contractar una nova persona.  

Les tasques que ha de realitzar la persona que ofereix el servei són les següents: 

- Informar sobre mesures i pràctiques eficients en el consum d’energia  

- Promoure actuacions i iniciatives encaminades a l’eficiència energètica i l’ús de les 

energies renovables 

- Assessorar el Consell Comarcal en la presa de decisions en tot allò que faci referència a 

l’energia 

- Assessorar i informar els ciutadans, les empreses i les administracions públiques en la 

tramitació d’ajuts que gestiona l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) 

Per a la posada en marxa de l’oficina comarcal de l’energia, es pot contactar amb l’ICAEN 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, ICAEN 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014 

Estimació cost econòmic 
Assumible amb personal propi, o cost de la persona contractada en cas 
que es decideixi contractar a algú  

Possibles fonts de 
finançament 

- Ajuts per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats 

locals-Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de seguiment Oficina comarcal d’energia creada  
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3333....2222    

LÍNIA ESTRATÈGICA: APOSTAR PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ÚS DE 
LES ENERGIES RENOVABLES  

NOM DE L’ACCIÓ: CAMPANYA SOBRE ESTALVI 

ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES  

Tipus d’acció:  Campanya  Transversalitat: 3.1, 3.3, 3.4 

Objectius:  

- Oferir informació a la ciutadania i als empresaris sobre pràctiques eficients en termes 

energètics i sobre les energies renovables 

- Fomentar l’eficiència energètica i el consum racional  

- Sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’adoptar un model sostenible de consum 

energètic 

Descripció 

L’acció consisteix en realitzar una campanya consistent en un cicle de xerrades informatives 

adreçades a la ciutadania i als empresaris de la comarca per sensibilitzar i fomentar l’adopció 

d’hàbits d’estalvi energètic així com de foment de les energies renovables.  

El cicle de xerrades girarà entorn a les següents fonts d’energia:  

- Energia solar tèrmica  

- Energia solar fotovoltaica  

- Energia de la biomassa  

- Energia geotèrmica  

En cada sessió, es preveu exposar exemples pràctics sobre l’ús de cada font d’energia i es 

realitzaran visites a instal·lacions que empren alguna de les diferents fonts d’energies renovables. 

Per a la identificació de les visites, es procurarà en la mesura del possible que siguin instal·lacions 

de la comarca o bé del territori pirinenc.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, ICAEN, ciutadania, sector privat 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2013-2014 

Estimació cost econòmic 15.000  

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria anual de subvencions en règim de concurrència 

competitiva en l’àmbit de la formació, difusió, informació i 

assessorament en el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i 

eficiència energètica i del Pla d’energies renovables (Institut Català de 

l’Energia) 

- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

Indicadors de seguiment 

Campanya realitzada 

Nombre i perfil d’assistents a cada xerrada informativa 

Instal·lacions visitades  

Valoració de les xerrades per part dels assistents   



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
38 

 

3333....3333    

LÍNIA ESTRATÈGICA: APOSTAR PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ÚS DE 
LES ENERGIES RENOVABLES  

NOM DE L’ACCIÓ: SISTEMA DE BONIFICACIONS 

PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’APROFITAMENT 

SOLAR TÈRMIC  
Tipus d’acció:  Actuació legislativa  Transversalitat: 3.1, 3.2 

Objectius:  

- Fomentar l’ús de l’energia solar com a font d’energia renovable en els edificis 

- Promoure l’estalvi energètic i les energies renovables  

Descripció 

El Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència estableix que les noves construccions o les 

grans rehabilitacions han de disposar de plaques solars per a escalfar part de l’aigua calenta 

sanitària o bé altres sistemes també basats en energies renovables.  

L’acció consisteix en què els ajuntaments preveguin un sistema de bonificacions per a promoure la 

instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar tèrmica en habitatges de nova construcció 

o ja construïts. El sistema de bonificacions cal que es reculli en les ordenances fiscals dels respectius 

ajuntaments, per la qual cosa cal fer revisió de les ordenances fiscals.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, ICAEN, Ajuntaments 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2013 i en endavant 

Estimació cost econòmic 
Assumible amb personal propi, o cost de la persona contractada en cas 

que es decideixi contractar a algú 

Possibles fonts de 
finançament 

- Ajuts per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats 

locals-Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de seguiment Nombre de municipis amb ordenança redactada i aprovada 
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3333.4.4.4.4    

LÍNIA ESTRATÈGICA: APOSTAR PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ÚS DE 
LES ENERGIES RENOVABLES  

NOM DE L’ACCIÓ: PLA ESTRATÈGIC DE L’ENERGIA 

DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE LA 

COMARCA 

Tipus d’acció:  Acció de planificació   Transversalitat:3.1, 3.2  

Objectius:  

- Disposar de diagnosis energètiques dels equipaments municipals  

- Disposar d’un conjunt d’accions de millora a realitzar per tal de reduir el consum energètic 

d’aquestes instal·lacions  

- Reduir el consum energètic de les instal·lacions municipals (equipaments i enllumenat) 

Descripció 

L’acció consisteix en la realització d’auditories energètiques dels edificis i equipaments comarcals 

per tal de conèixer-ne les fonts d’energia utilitzades, els consums, els usos dels espais i els hàbits de 

consum d’energia, la il·luminació existent, els aïllaments, etc. Aquesta informació serà la base a 

partir de la qual es realitzarà la diagnosi energètica per identificar els punts febles relacionats amb 

l’ús energètic i l’eficiència en els edificis comarcals. A partir de la diagnosi realitzada, es proposa un 

pla amb propostes de millora i bones pràctiques encaminades a la millora de l’eficiència energètica 

dels edificis. La realització d’aquesta acció pot efectuar-se a través de l’Oficina Comarcal de 

l’Energia (acció 3.1.). L’acció, més endavant, es pot estendre en l’àmbit dels edificis i instal·lacions 

municipals.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, ICAEN, Ajuntaments 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost econòmic Variable en funció dels equipaments i instal·lacions a diagnosticar  

Possibles fonts de 
finançament 

- Subvenció anual per a la realització d’auditories energètiques 

d’edificis, enllumenat exterior i serveis no industrials existents (ICAEN) 

- Ajudes anuals de l’ICAEN:  

- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques 

dels edificis existents 

- Rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis 

existents d’ús diferent al d’habitatge 

- Construcció de nous edificis amb alta qualificació d’eficiència 

energètica  

- Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat 

exterior existent i de façanes d’edificis 

Indicadors de seguiment 
Pla estratègic elaborat  
Nombre d’accions de millora recollides en el pla 
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4.14.14.14.1    

LÍNIA ESTRATÈGICA: ASSOLIR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE   

NOM DE L’ACCIÓ: PLA DE MOBILITAT DE LA 

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ    

Tipus d’acció:  Acció de planificació Transversalitat:4.2, 4.4, 4.5 

Objectius:  

- Conèixer la mobilitat de la població a la comarca del Pallars Jussà i fer-ne una diagnosi 

- Donar resposta a les necessitats de millora de la mobilitat a la comarca 

- Fomentar la mobilitat sostenible  

Descripció 

El Pla de Mobilitat és l’instrument que ha de configurar les estratègies de mobilitat sostenible 

d’un territori. Tot i que l’àmbit lògic d’aplicació dels plans de mobilitat és el municipi, hi ha la 

possibilitat d’elaborar plans de mobilitat comuns, en cas que un conjunt de municipis tingui un 

esquema de mobilitat interdependent. A la comarca del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp 

disposa d’un pla de mobilitat urbana, però les característiques de la comarca fan que es cregui 

convenient redactar un document que analitzi la mobilitat de la comarca i proposi accions que 

donin resposta a la situació de tota la comarca.  

Per a la seva elaboració, es pot prendre com a referència la publicació de la Guia bàsica per a 

l’elaboració de plans de mobilitat urbana, descarregable al web del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, i tenir en compte el Pla de Mobilitat urbana de Tremp. 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període 
implantació 

2014-2016 

Estimació cost 
econòmic 

30.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria de subvencions per promoure accions de sostenibilitat 

local (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments per a la 

realització d’estudis, projectes i experiències pilot referents a estratègies 

de mobilitat sostenible d’àmbit municipal (Departament de Territori i 

Sostenibilitat) 

Indicadors de 
seguiment 

Pla de mobilitat realitzat 

Nombre de mesures implementades/any     
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4.24.24.24.2    

LÍNIA ESTRATÈGICA: ASSOLIR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE   

NOM DE L’ACCIÓ: PORTAL A INTERNET PER A 

COMPARTIR COTXE   

Tipus d’acció:  Servei Transversalitat: 4.1 

Objectius:  

- Optimitzar els desplaçaments en cotxe privat  

- Reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades del 

transport privat en cotxe 

- Facilitar el transport en cotxe compartit a la ciutadania que coincideix en trajectes i horaris 

Descripció 

L’acció consisteix en crear un portal a Internet, que permeti posar en contacte persones que 

utilitzen el cotxe privat per a desplaçar-se i que estan interessades en compartir els desplaçaments 

amb altres persones de la comarca amb qui coincideixen en horaris i trajecte. Les persones 

interessades en el servei poden entrar al portal les seves dades de contacte, els interessos en 

trajectes i horaris, el motiu del desplaçament (feina, escola, etc), la possibilitat de posar a disposició 

el cotxe propi, etc. Així es crea una base de dades i les persones visitants del portal poden consultar 

i seleccionar el tipus de trajecte i/o horari que els interessa compartir, i posar-se en contacte amb 

les persones que hi ha inscrites al servei amb qui es coincideix. En el moment de creació del portal, 

és important realitzar una bona difusió de l’entrada en funcionament del servei i animar la 

ciutadania a fer-ne ús. En especial, el servei es recomana per al personal que treballa a 

l’administració pública de la comarca i que coincideix en horari i trajecte, per als quals l’ús del servei 

de compartir cotxe els pot interessar. La comarca es pot adherir al portal www.compartir.org, 

utilitzat per moltes entitats, per tal de fer difusió d’aquest servei.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, ciutadania    

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-2013 

Estimació cost econòmic Assumible amb personal propi  

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria de subvencions per promoure accions de sostenibilitat 

local (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Ajuts per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats 

locals- Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de seguiment 

Nombre de persones inscrites al servei 

Nombre de viatges realitzats mitjançant el cotxe compartit respecte el 

total de viatges en cotxe/any    
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4.34.34.34.3    

LÍNIA ESTRATÈGICA: ASSOLIR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE   

NOM DE L’ACCIÓ: CREACIÓ DELS CAMINS 

ESCOLARS 

Tipus d’acció:  Actuació sobre el territori  Transversalitat:  

Objectius:  

- Fomentar la mobilitat sostenible (a peu o en bicicleta) en els desplaçaments a l’escola   

- Reduir el nombre d’alumnes que van a l’escola amb cotxe particular 

Descripció 

Els camins escolars o itineraris segurs per a escolars són una proposta d’educació i d’actuació per a 

la mobilitat sostenible que té com a objectiu afavorir un accés segur i agradable d’anada i tornada 

de l’escola, i fer del carrer un entorn acollidor i formatiu per als escolars que hi transiten i, per 

extensió, per a totes les persones que s’hi desplacen. 

L’acció consisteix en facilitar que els escolars vagin a l’escola a peu o en bicicleta. Per a la comarca 

del Pallars Jussà, l’acció es planteja sobretot per als nuclis de Tremp i  la Pobla de Segur. Així, en 

primer lloc, els Ajuntaments de cada municipi identificaran l’itinerari/s segur/s que travessi el nucli 

de població fins al centre/s educatiu/s. En el moment de la identificació, es comptarà amb la 

participació i implicació de les AMPAs i de la població escolar; en aquest sentit, es passarà un 

qüestionari per identificar el trajecte o trajectes més emprats per la població escolar, així com per 

conèixer les propostes d’itineraris més segurs, i les millores que caldria fer en l’itinerari per tal 

d’incrementar-ne la seguretat com a vianants. Un cop identificat l’itinerari, es fomentarà el seu ús 

per accedir al centre educatiu a peu o en bicicleta. Per als desplaçaments a peu, es proposa crear el 

“bus a peu”, en què hi ha uns punts que representen les “parades” del bus a peu. S’ha de comptar 

amb la participació d’una persona adulta que farà la tasca de “conductora” del bus, passant per 

totes les parades de l’itinerari i recollint als nens i nenes que van a l’escola.  

Per als desplaçaments en bicicleta, es preveu dotar els centres educatius d’aparcaments per a 

bicicletes.  

Els ajuntaments faran la difusió dels itineraris segurs que s’hagin identificat, es senyalitzaran 

adequadament i s’aconsellarà als alumnes que segueixin aquests itineraris per arribar al centre 

educatiu.  

Agents implicats Ajuntaments, centres educatius, població escolar, AMPAs, Policia Local   

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014 

Estimació cost econòmic Variable en funció dels itineraris   

 



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
43 

 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria anual de subvencions per a promoure accions de 

sostenibilitat local (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Convocatòria anual d’ajuts per a projectes de millora ambiental 

(Unnim Obra social) 

- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

Indicadors de seguiment Nombre d’itineraris creats   
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4.44.44.44.4    

LÍNIA ESTRATÈGICA: ASSOLIR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE   

NOM DE L’ACCIÓ: TREBALLAR AMB LES EMPRESES 

DE TRANSPORT PÚBLIC PER A LA MILLORA DEL 

SERVEI  

Tipus d’acció:  Coordinació entre agents locals Transversalitat: 4.1 

Objectius:  

- Fomentar la mobilitat sostenible en els desplaçaments  

- Millorar el servei de transport públic  

Descripció 

L’acció consisteix en mantenir reunions entre les empreses gestores del transport públic de la 

comarca i les administracions públiques per tal de negociar la millora del servei ofertat. En concret, 

l’acció proposa fer una revisió dels horaris i freqüències del transport públic, analitzar la seva 

adequació a les necessitats de desplaçament de la població de la comarca, atenent sobretot els 

horaris laborals i escolars, i realitzar canvis si es considera oportú, amb l’objectiu d’aconseguir 

millorar el servei per als usuaris. A més a més, es proposa implantar un itinerari que connecti els 

tres nuclis de població més importants (la Pobla de Segur – Tremp –Isona) en la franja horària de 

primera hora del matí, per facilitar els desplaçaments en transport públic al lloc de treball i/o 

estudi. 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, ALSA, FGC   

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost econòmic Assumible amb personal propi  

Possibles fonts de 
finançament 

- 

Indicadors de seguiment Nombre d’usuaris que utilitzen el transport públic    
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4.54.54.54.5    

LÍNIA ESTRATÈGICA: ASSOLIR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE   

NOM DE L’ACCIÓ: SETMANA DE LA MOBILITAT 

SOSTENIBLE I SEGURA    

Tipus d’acció:  Campanya  Transversalitat: 4.1 

Objectius:  

- Sensibilitzar la ciutadania de la necessitat d’adoptar una forma de mobilitat més 

sostenible, reduint els desplaçaments en transport privat i incentivant els desplaçaments a 

peu, l’ús de la bicicleta o el transport públic 

- Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la contaminació atmosfèrica derivada 

del transport en vehicle privat  

Descripció 

L’acció consisteix en què els diferents ajuntaments de la comarca s’adhereixin a la campanya 

que organitza la Generalitat de Catalunya. El Consell Comarcal del Pallars Jussà pot impulsar 

l’acció. 

La campanya consta de diferents tipus d’activitats: pedalades, caminades, curses, promoció de 

vehicles elèctrics, etc, i cada municipi pot escollir realitzar la que més li interessi. 

Per a més informació, es pot consultar el portal web de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 

Segura de la Generalitat de Catalunya 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, ciutadania    

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014 i en endavant 

Estimació cost econòmic Variable en funció de les accions que es realitzin 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria de subvencions per promoure accions de 

sostenibilitat local (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions, 

fundacions i cooperatives sense ànim de lucre, per al 

finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental 

relatives a la nova cultura de l’aigua i al canvi climàtic 

(Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Convocatòria anual d’ajuts per a projectes de millora ambiental 

(Unnim Obra social) 

- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible) 

Indicadors de seguiment 

Nombre de municipis de la comarca adherits a la campanya 

Nombre d’accions realitzades     

Nombre de participants a les accions 
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5555.1.1.1.1    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: SEMINARI SOBRE DISTINTIUS DE 

QUALITAT I TAULA D’EXPERIÈNCIES  

Tipus d’acció: Formativa  Transversalitat: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

Objectius:  

- Donar a conèixer els diferents tipus de distintius sobre productes i serveis relacionats amb la 
qualitat i la identificació territorial 

- Reflectir la importància d’atansar les produccions agràries i agroalimentàries al consumidor 
final mitjançant els circuits curts de comercialització 

- Conèixer experiències d’altres territoris que han impulsat la creació i obtenció d’un distintiu 
de qualitat per als seus productes  

- Resoldre dubtes i promoure la curiositat i interès per tirar endavant la creació d’un distintiu 
de qualitat al Pallars Jussà 

Descripció 

L’acció consisteix en realitzar una jornada formativa adreçada a productors, restauradors, 

empreses de serveis i personal de l’administració, entre d’altres, per tal de donar a conèixer les 

diferents modalitats de distintius de qualitat als que pot optar la comarca. Alhora, en aquesta 

jornada també es pretén donar a conèixer territoris que han optat per identificar els seus 

productes i/o serveis amb alguna modalitat de distintiu de qualitat. Per tancar el seminari, es 

preveu obrir un debat en el qual s’exposin els punts de vista i opinions dels assistents i es pugui 

copsar l’interès, viabilitat i compromisos dels assistents per crear un distintiu de qualitat 

comarcal.  

Aquesta acció pot complementar l’acció 5.2 Impulsar la creació d’un distintiu de qualitat per als 

productes i serveis del Pallars Jussà.  

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, FECOP, sector 

de l’hostaleria i la restauració, agricultors, ramaders, transformadors 

alimentaris, artesans  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-12 

Estimació cost 
econòmic 

6.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 

econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida)  

- Convocatòria anual d’ajuts per al foment d’actuacions de 

desenvolupament del medi rural i pesquer (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 
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- Pla Anual de Transferència Tecnològica (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

- Convocatòria de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació 

amb entitats locals Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (SOC-Departament d’Empresa i 

Ocupació) 

Indicadors de 
seguiment 

Seminari realitzat 

Experiències presentades 

Nombre i tipus d’empreses assistents al seminari 

Valoració dels assistents al seminari  
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5.25.25.25.2    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: IMPULSAR LA CREACIÓ D’UN 

DISTINTIU DE QUALITAT PER ALS PRODUCTES I 

SERVEIS DEL PALLARS JUSSÀ 

Tipus d’acció: Coordinació entre agents locals Transversalitat: 5.1, 5.3, 5.4 

Objectius:  

- Identificar i diferenciar els productes i serveis de la comarca del Pallars Jussà que es 

caracteritzen per la seva qualitat, tant per la matèria primera i procés de transformació en el 

cas dels productes artesans (agroalimentaris i artístics) com en la identificació amb el territori, 

que li confereixen un alt valor afegit.  

- Millorar la comercialització dels productes i serveis de qualitat del Pallars Jussà sota un 

distintiu d’identificació de qualitat comarcal.  

- Fomentar la producció artesanal, de qualitat i ecològica, tot dinamitzant, reforçant i 
consolidant el conjunt de microempreses i PIMEs.  

Descripció 

L’acció permet donar continuïtat i consolidació a un seguit d'actuacions ja realitzades a la comarca 

i impulsades per l'administració comarcal amb el suport i col·laboració d'altres organismes 

públics, en la línia estratègica de la promoció dels productes i serveis de qualitat i de l'obtenció 

d'un distintiu de qualitat. Alhora, l’acció es pot complementar amb l’acció 5.1. del PAA. 

Les fases per a la realització de l’acció serien:  

1. La creació del grup de treball per a impulsar el distintiu de qualitat 

2. La realització de les sessions de treball, en les quals caldria identificar els productes i 

serveis que s’han d’emparar sota el distintiu, les característiques específiques de cada 

producte, les condicions i funcionament del distintiu (reglament genèric i reglaments 

específics), la creació del consell regulador, la identificació i cens de les microempreses i 

PIMEs que s’acullen al distintiu, i el pla de comunicació i promoció del distintiu de 

qualitat.  

3. La implementació del distintiu.   

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, FECOP, sector de l’hostaleria i la 

restauració, agricultors, ramaders, productors i artesans alimentaris i 

artístics  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-12 

Estimació cost 
econòmic 

25.000 € 
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Possibles fonts de 
finançament 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 

econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida).  

- Convocatòria anual d’ajuts per al foment d’actuacions de 

desenvolupament del medi rural i pesquer (Departament 

d’Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

- Convocatòria de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació 

amb entitats locals Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya -

Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de 
seguiment 

Distintiu de qualitat creat 

Nombre i tipus d’empreses acollides al distintiu 

Nombre i tipus de productes i serveis acollits al distintiu 
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5.35.35.35.3    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: CAMPANYA DE PROMOCIÓ I 

COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES LOCALS DE 

QUALITAT, ARTESANS I ECOLÒGICS DEL PALLARS 

JUSSÀ   

Tipus d’acció: Campanya   Transversalitat: 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 

Objectius:  

- Difondre i fomentar entre la ciutadania el consum de productes locals de qualitat, artesans i/o 
ecològics que s’elaboren i transformen al Pallars Jussà  

- Informar i conscienciar els restauradors, hotelers i establiments turístics i de serveis de la 
importància d’emprar producte local en els seus plats i donar-ho a conèixer als clients 

- Facilitar contactes comercials entre productors i transformadors i les empreses de serveis 
turístics  

Descripció 

La campanya s’adreça tant a la població de la comarca del Pallars Jussà com al sector de 

l’hostaleria, la restauració i els establiments.  

L’acció consisteix el disseny d’un lema promocional de la campanya i un seguit d’accions dirigides 

als diversos destinataris de la campanya, amb la finalitat de promocionar, difondre i 

comercialitzar els productes de proximitat i de qualitat que es produeixen i s'elaboren a la 

comarca del Pallars Jussà en els àmbits següents:   

a) Àmbit de les botigues i comerços, i a les fires i mercats: el disseny d' unes etiquetes 

adhesives promocionals amb el lema de la campanya  

b) Àmbit de la restauració i allotjaments: posar en contacte els productors i els 

restauradors, a partir d'una xerrada amb la presència com a ponent d’un restaurador 

reconegut que exposi la importància d’utilitzar els productes locals com a ingredients 

principals dels plats que s’elaboren als restaurants, així com la necessitat i importància de 

fer la corresponent identificació clara en les cartes.  

A més a més,  l’acció contempla un acte de presentació de la campanya per donar a conèixer les 

accions i l’elaboració de material gràfic, en concret l’edició de fulletons informatius de la 

campanya. 

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, sector de l’hostaleria i la restauració, 

productors i artesans alimentaris i artístics  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-12 

Estimació cost 
econòmic 

15.000 €  
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Possibles fonts de 
finançament 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 

econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida) 

- Convocatòria anual d’ajuts per al foment d’actuacions de 

desenvolupament del medi rural i pesquer (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

- Convocatòria de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació 

amb entitats locals, Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de 
seguiment 

Nombre i tipus d’empreses participants a la campanya  

Nombre d’establiments que incorporen productes locals i/o ecològics  



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
52 

 

5.45.45.45.4    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: CATÀLEG DELS PRODUCTES DE 

QUALITAT DEL PALLARS JUSSÀ 

Tipus d’acció: Coordinació entre agents locals Transversalitat: 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 

Objectius:  

- Identificar i diferenciar els productes i serveis de la comarca del Pallars Jussà que es 

caracteritzen per la seva qualitat, tant per la matèria primera i procés de transformació en el 

cas dels productes artesans (agroalimentaris i artístics) com en la identificació amb el territori, 

que li confereixen un alt valor afegit.  

- Reforçar les microempreses i PIMEs productores, transformadores i de serveis de la comarca, 

distingint i posicionant els seus productes en el mercat de qualitat i d’alt valor afegit. 

Descripció 

Per a l’elaboració del Catàleg dels productes de qualitat del Pallars Jussà es preveu seguir les 
següents fases de treball: 

1. Identificació dels productes locals que ha de recollir el Catàleg  
2. Recollida de la informació relativa a productes i productors  
3. Disseny i elaboració del catàleg  
4. Difusió del catàleg  

També es tindrà en compte, com a punt de partida, els productors de la comarca que consten a la 
Gastroteca, i es procurarà que s’incorporin altres productors que actualment no hi consten.  
Un cop elaborat el catàleg, aquest es distribuirà per llocs estratègics, com els establiments 
turístics, les oficines de turisme i les administracions públiques del territori. 

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, productors i elaboradors de la comarca 

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-12 

Estimació cost 
econòmic 

20.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació 

amb entitats locals, Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Convocatòria anual d’ajuts per al foment d’actuacions de 

desenvolupament del medi rural i pesquer (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 
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econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida) 

Indicadors de 
seguiment 

Catàleg realitzat 

Nombre de productes inclosos en el catàleg 

Nombre d’empreses incloses en el catàleg 
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5.55.55.55.5    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: PUNT D’INFORMACIÓ I 

DIVULGACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES ARTESANS DE 

QUALITAT DE LA COMARCA 

Tipus d’acció: Coordinació entre agents locals Transversalitat: 5.3, 5.4, 5.6 

Objectius:  

- Difondre els productes artesans del Pallars Jussà que es caracteritzen per la seva qualitat, tant 

productes d’artesania alimentària com artística.  

- Reforçar les microempreses i PIMEs artesanes, distingint i posicionant els seus productes en el 

mercat de qualitat i d’alt valor afegit.  

Descripció 

L’acció consisteix en adaptar i condicionar un espai per mostrar, difondre i comercialitzar els 

productes artesans de qualitat que s’elaboren a la comarca, ja sigui productes d’artesania 

alimentària com artística.  

Cal tenir en compte que l’Equipament d’Atenció Turística (EAT) del Pallars preveu disposar d’un 

espai específic per als productes artesans del Pirineu.  

Per a l’acció, cal contactar amb els productors artesans i donar-los a conèixer la iniciativa, així com 

prendre la decisió per tal de participar en el servei tot aportant producte propi. També cald 

establir les condicions de la venda del producte (quantitats, terminis d’entrega, encàrrecs, preu, 

marge de benefici, perdurabilitat del producte, condicions d’emmagatzematge, etc).  

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, EAT, productors de la comarca, Pirineu 

Art 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 

Estimació cost 
econòmic 

Variable en funció de la implicació de les administracions i dels costos de la 

concessió  

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria anual d’ajuts per al foment d’actuacions de 

desenvolupament del medi rural i pesquer (Departament d’Agricultura, 

Pesca, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural) 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 

econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 
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Indicadors de 
seguiment 

Obertura de l’establiment  

Nombre de productors que tenen producte 

Nombre de vendes i evolució  
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5.65.65.65.6    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: ELABORAR UNA CARTA 

GASTRONÒMICA AMB PRODUCTES LOCALS DE 

QUALITAT  

Tipus d’acció: Coordinació entre agents locals Transversalitat: 5.4, 5.5 

Objectius:  

- Difondre els productes artesans del Pallars Jussà que es caracteritzen per la seva qualitat, tant 

productes d’artesania alimentària com artística.  

- Coordinar el sector primari i el sector terciari  

- Distingir els restaurants que empren producte local amb un distintiu específic  

Descripció 

Fins ara, els establiments de restauració de la comarca que empren producte local no acostumen 
a referenciar la procedència de les matèries primeres en les cartes i els menús.  
En aquest sentit, l’acció consisteix en promoure l’ús dels productes agroalimentaris de qualitat 
que s’elaboren a la comarca com a ingredient dels plats que es cuinen als establiments de 
restauració, i a més a més, crear les bases per diferenciar i distingir aquells restaurants que 
empren un determinat nombre de productes locals en la seva cuina.  
Per a la implementació de l’acció, es seguiran els següents passos: 

1. Identificació i diagnosi dels restaurants de la comarca que empren producte local 
2. Creació d’un grup de treball amb els restauradors de la comarca que tinguin interès per 

elaborar les bases de funcionament d’un distintiu propi dels restaurants que empren 
producte local 

3. Realització de reunions amb el grup de treball i elaboració d’un reglament de 
funcionament del distintiu 

4. Promoció i difusió del distintiu 
5.  Identificació visual amb un adhesiu o placa dels restaurants i dels productors que es 

troben sota el paraigües del distintiu 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, productors agroalimentaris, restaurants 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-2012 

Estimació cost 
econòmic 

20.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria anual d’ajuts per al foment d’actuacions de 

desenvolupament del medi rural i pesquer (Departament d’Agricultura, 

Pesca, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural) 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 

econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida) 
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- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de 
seguiment 

Reglament de funcionament del distintiu creat 

Nombre de productors que subministren producte als restaurants de la 

comarca 

Nombre de restaurants de la comarca que disposen del distintiu   
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5.5.5.5.7777    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: AMPLIAR LA INTRODUCCIÓ DELS 

PRODUCTES ECOLÒGICS I LOCALS DE QUALITAT EN 

MENJADORS COL·LECTIUS DEL PALLARS JUSSÀ 

Tipus d’acció: Acció sobre el territori Transversalitat: 5.4, 5.6 

Objectius:  

- Introduir i/o incrementar l’ús dels productes locals de qualitat i/o ecològics del Pallars Jussà 
en els menús dels menjadors col·lectius 

- Afavorir la comercialització de productes locals 
- Sensibilitzar i educar la població en el consum de productes locals  

Descripció 

Al Pallars Jussà hi ha diferents menjadors col·lectius (centres educatius, hospital, acadèmia, etc). 

Fruit del treball de l’associació Rurvitàlia amb els centres educatius de la comarca, alguns 

d’aquests menjadors de centres educatius ja han introduït algun producte local en el menú, com 

l’Escola Valldeflors i l’Escola Minairons de Tremp, però la resta de menjadors encara han de 

treballar en aquesta línia.  

L’acció consisteix en treballar amb els menjadors per tal de conscienciar-los i aconseguir que 

introdueixin nous productes de proximitat en els menús.  

En aquest sentit, es preveu realitzar reunions informatives de sensibilització, així com xerrades, 

tallers, exposicions, etc. És recomanable haver realitzat prèviament l’acció recollida en aquest pla 

d’acció Estudi sobre la implantació de menjadors escolars sostenibles al Pallars Jussà, i emprar la 

informació de l’estudi per realitzar aquest acció. A més a més, com a material complementari, es 

pot fer ús del Manual a Taula! Manual per a la introducció d’aliments ecològics i de proximitat a 

les escoles, elaborat per la Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica, juntament amb el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, centres educatius, CRP, 

AMPAs, Hospital, Acadèmia General Bàsica de suboficials 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant  

Estimació cost 
econòmic 

12.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons Social 

Europeu (Servei d’Ocupació de Catalunya) 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 

econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida)  

 



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
59 

- Ajuts a organitzacions sense ànim de lucre i entitats locals per a 

actuacions de difusió de l’alimentació ecològica (Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

Indicadors de 
seguiment 

Nombre de menjadors col·lectius que han incorporat algun producte de 

proximitat amb distintiu 

Tipus de producte introduït 
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5.5.5.5.8888    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 

RESPONSABILITAT SOCIAL A L’EMPRESA(RSE)  

Tipus d’acció: Formativa  Transversalitat:  

Objectius:  

- sensibilitzar i conscienciar el teixit empresarial respecte a la importància d'introduir la RSE 
com a element de millora i desenvolupament del teixit empresarial i associatiu 

- Fomentar la implantació de la RSE a les empreses de la comarca 
- Millorar el comportament ambiental i social de les empreses del Pallars Jussà 

Descripció 

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) consisteix en la Integració voluntària, per part de les 

empreses, de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves 

relacions amb els seus interlocutors o parts interessades (Llibre Verd de la RSE. Comissió Europea. 

2001). 

La present acció està prevista de la següent manera: 

- Organitzar una sessió informativa sobre la RSE. Combinaria la part teòrica amb la pràctica de 

casos reals d’empreses amb RSE. 

- Oferir suport tècnic inicial a aquelles empreses que vulguin implantar un RSE  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, empresaris de la comarca  

Grau de prioritat Baix  

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014 i endavant 

Estimació cost 
econòmic 

Per a la jornada informativa: 4.000 €  

Per a l’assessorament i suport, assumible amb recursos propis 

Possibles fonts de 
finançament 

Per a la jornada informativa:  

- Convocatòria de subvencions per a promoure accions de sostenibilitat 

(Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Convocatòria anual d’ajuts per a projectes de millora ambiental (Unnim 

Obra Social) 

Indicadors de 
seguiment 

Sessió informativa realitzada  

Nombre d’assistents a la sessió informativa 

Nombre d’empreses amb RSE 

Valoració dels assistents a la sessió informativa 
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5.5.5.5.9999    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: ANÀLISI SOBRE ELS NOUS 

JACIMENTS D’OCUPACIÓ  

Tipus d’acció: Estudi  Transversalitat:  

Objectius:  

- Identificar els sectors econòmics amb un major potencial a la comarca, i per municipis 
- Fomentar la creació d’ocupació i el sorgiment d’emprenedors   

Descripció 

L’acció consisteix en fer una diagnosi sobre els nous jaciments d’ocupació a la comarca del Pallars 

Jussà, i que el document resultant esdevingui una eina de referència per a la promoció econòmica 

i el desenvolupament local de la comarca.  

L’estudi tindrà les següents fases: 

1. Descripció de la situació actual 

2. Anàlisi DAFO (debilitats-amenaces-fortaleses-oportunitats) 

3. Propostes de nous jaciments d’ocupació, agrupats per àmbits: serveis socials, serveis 

culturals i d’oci, serveis mediambientals, serveis TIC, producció local artesana i de 

qualitat, etc. 

4. Propostes de nous jaciments d’ocupació, agrupats per sectors de població: dones, joves, 

aturats 

5. Propostes d’accions a curt i mig termini  

Un cop identificats els nous jaciments d’ocupació, es pot continuar l’acció amb l’adequació d’un 

programa formatiu específic segons les demandes d’aquests nous jaciments d’ocupació.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-12 

Estimació cost 
econòmic 

15.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons Social 

Europeu (Servei d’Ocupació de Catalunya) 

- Convocatòria de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació 

amb entitats locals, Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de 

Catalunya -Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya -

Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 

econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida) 
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Indicadors de 
seguiment 

Estudi realitzat 

Nombre de propostes d’accions  

Nombre de jaciments d’ocupació identificats  
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5.15.15.15.10000    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: CARTA COMERCIAL DE SERVEIS 

DEL PALLARS JUSSÀ 

Tipus d’acció: Coordinació entre agents locals Transversalitat:  

Objectius:  

- Identificar i promocionar el conjunt de microempreses i PIMEs de la comarca que ofereixen 

els seus serveis (botigues al detall, paletes, mecànics, fontaners, lampistes, etc) 

- Potenciar la contractació de serveis d’empreses locals 

Descripció 

L’acció consisteix en elaborar una guia de les empreses de serveis amb capital local que ofereixen 
els seus serveis al Pallars Jussà. Aquesta guia conté les dades de contacte de les empreses i una 
descripció dels serveis que ofereixen. L’acció la pot impulsar el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca.  
Es farà una presentació pública de la guia, i aquesta es penjarà a Internet i també se’n faran 
edicions en paper, que es distribuiran en punts estratègics, com ara les administracions i els 
establiments comercials.  

Agents implicats 
Ajuntaments, Consell Comarcal del Pallars Jussà, FECOP, empreses de 

serveis  

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2012 

Estimació cost 
econòmic 

Assumible amb recursos propis 

2.500 € per a la guia en format paper 

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria d’ajuts per a publicacions d’interès local i comarcal de les 

Terres de Lleida (Diputació de Lleida) 

Indicadors de 
seguiment 

Guia elaborada 

Nombre d’empreses de servei incloses a la guia  
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5.15.15.15.11111    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: OFERIR UNA CASA D’OFICIS, UN 

TALLER D’OCUPACIÓ  O UNA ESCOLA TALLER 

SOBRE ARTESANIA D’ARTS I OFICIS  

Tipus d’acció: Formativa  Transversalitat:  

Objectius:  

- Promoure i reforçar l’artesania com una activitat econòmica sostenible, de baix impacte 
ambiental i arrelada al territori. 

- Oferir eines i recursos a persones desocupades per tal d’afavorir les seves opcions de 
reincorporació en el mercat laboral.  

Descripció 

En primer lloc, és necessari identificar el sector/s d’artesania amb més potencial per generar més 
ocupació a la comarca.  
En segon lloc, cal seleccionar el tipus de programa ocupacional amb més viabilitat per dur a terme 
a la comarca: 
- Les cases d’oficis són programes mixtos de formació i treball adreçats a menors de 25 anys 

que disposen d’un nivell bàsic de formació, però que no disposen d’experiència professional. 
Tenen una durada màxima de 12 mesos.  

- Les Escoles-Taller tenen una durada de 2 anys i s’adrecen a aturats menors de 25 anys.  
- Els Tallers d’Ocupació tenen una durada d’1 any i hi poden participar persones aturades de 

més de 25 anys.  
Un cop identificat el sector/s d’artesania i el programa ocupacional, cal elaborar el Programa de 
treball del Projecte, que es podrà elaborar coordinadament amb Pirineu Art i les altres entitats 
relacionades.  

Agents implicats 
Ajuntaments, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Artesania Catalunya, 

Pirineu Art, artesans de la comarca   

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost 
econòmic 

Per a la identificació prèvia: assumible amb personal propi 

Per a l’execució: depenent del programa a desenvolupar  

Possibles fonts de 
finançament 

- Convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure projectes 

de tallers d’ocupació (Servei d’Ocupació de Catalunya-Departament 

d’Empresa i Ocupació) 

- Convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament 

de programes d’escoles-taller i cases d’oficis (Servei d’Ocupació de 

Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de 
seguiment 

Identificació realitzada 

Programa d’ocupació realitzat 

Percentatge d’assistents al Programa d’Ocupació que troba feina 

relacionada amb la formació   



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
65 

  

5.15.15.15.12222    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: IMPLICACIÓ DE LES 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN EL TREBALL EN 

XARXA PER A LA DINAMITZACIÓ DE L’ARTESANIA 

D’ARTS I OFICIS 

Tipus d’acció: Actuació amb agents locals Transversalitat: 5.11 

Objectius:  

- Contribuir a la dinamització econòmica del sector artesà d’arts i oficis de l’Alt Pirineu i Aran.  

- Contribuir a la promoció i difusió dels oficis artesans de l’Alt Pirineu i l’Aran.  

Descripció 

L’any 2009 es va constituir Pirineu Art Associació d’Arts i Oficis de l’Alt Pirineu i Aran, entitat sense 

ànim de lucre integrada per artesans i artesanes d'arts i oficis del territori de l'Alt Pirineu i Aran 

(Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell i Cerdanya). En el primer any d’activitat de 

l’associació, Pirineu Art ha establert col·laboracions puntuals amb determinades administracions 

locals i comarcals del territori pirinenc: ajuntaments, consells comarcals i IDAPA, iniciant així un 

primer treball col·laboratiu entre les microempreses artesanes i el sector de l’administració 

pública, amb la finalitat de promocionar l’artesania d’arts i oficis del Pirineu i reforçar aquesta 

activitat econòmica. Actualment s’està treballant per a la consolidació del treball en xarxa entre el 

sector de l’artesania d’arts i oficis i les administracions públiques del territori de l’Alt Pirineu i 

l’Aran, mitjançant un procés participatiu amb el qual, entre d’altres aspectes de reforç i 

consolidació de l’artesania al Pirineu, es volen aconseguir acords de col·laboració amb les 

administracions públiques del territori. Aquest procés participatiu serà coordinat i dinamitzat pel 

CEDRICAT durant l’any 2011.  

La present acció consisteix en que les administracions públiques de la comarca del Pallars Jussà 

s’impliquin de forma activa amb l’associació Pirineu Art i formalitzin les relacions que han anat 

sorgint fins ara de forma puntual i informal, tot treballant de forma participativa per tal 

d’implementar un projecte compartit. En el cas concret del Pallars Jussà, es poden establir 

mecanismes de col·laboració formal entre Pirineu Art i les administracions comarcal i locals, per 

exemple, a l’hora d’organitzar fires i mercats en els quals l’artesania artística hi és present, així 

com en la cerca d’espais públics que puguin ser punts de promoció i venda de l’artesania 

elaborada pels membres de l’associació.   

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, Pirineu Art 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost 
econòmic 

Assumible amb recursos propis   

Possibles fonts de 
finançament 

- 
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Indicadors de 
seguiment 

Nombre d’accions de col·laboració entre les administracions i Pirineu Art 
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5.15.15.15.13333    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: IMPULSAR UN CENTRE LOGÍSTIC 

AGROALIMENTARI DEL PALLARS JUSSÀ 

Tipus d’acció: Acció sobre el territori  
                        Coordinació entre agents locals  

Transversalitat:  

Objectius:  

- Afavorir la logística dels productes alimentaris del Pallars Jussà, i optimitzar despeses de 

logística (transport, vehicles, etc) 

- Optimitzar despeses derivades de la compra de matèries primeres per a la producció i/o 

transformació de producte agroalimentari de la comarca  

- Obrir nous mercats de comercialització dels productes alimentaris del Pallars Jussà 

- Fomentar l’associacionisme i el cooperativisme entre els productors de la comarca  

Descripció 

A la comarca, cada empresa disposa del seu sistema de distribució dels productes així com de la 

infraestructura necessària. 

L’acció consisteix en constituir una entitat jurídica d’abast comarcal que permeti la distribució 

conjunta dels productes alimentaris del Pallars Jussà cap a mercats d’altres comarques i/o 

províncies, i alhora permeti compartir despeses de transport (combustible, vehicle, etc). Alhora, 

també es pot encarregar de centralitzar les compres de certes matèries primeres que actualment 

els productors han d’autoabastir-se de forma individual i que suposen una despesa econòmica 

destacada dins els costos de producció. 

La fórmula jurídica sota la qual es podria articular aquesta empresa seria la d’una cooperativa de 

treball associat o de serveis. 

Agents implicats Ajuntaments, Consell Comarcal del Pallars Jussà, empreses  

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost 
econòmic 

Variable en funció de les necessitats 

Possibles fonts de 
finançament 

- Programa de Desenvolupament Rural (PDR): eix 1- Augment de la 

competitivitat del sector agrícola i forestal; eix 2- Millora del medi ambient 

i entorn rural; eix 3- Qualitat de vida a les zones rurals i diversificació de 

l’economia rural 

- Convocatòria d’ajuts per al foment de productes agroalimentaris de 

qualitat animal (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 

i Medi Natural) 

- Convocatòria d’ajuts a la recerca i la innovació (Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

- Convocatòria d’ajuts al desenvolupament del medi rural i pesquer 

(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 
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- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 

seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 

econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida).  

- Convocatòria anual d’ajuts per al foment d’actuacions de 

desenvolupament del medi rural i pesquer (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural l) 

- Convocatòria de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació 

amb entitats locals, Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Departament 

d’Empresa i Ocupació) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons Social 
Europeu (Servei d’Ocupació de Catalunya-Departament d’Empresa i 

Ocupació) 

Indicadors de 
seguiment 

Centre creat 
Tipus de productes que es distribueixen 

Empreses que fan ús del servei 
Punts de distribució   
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5.15.15.15.14444    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: ESTUDI SOBRE CULTIUS ASSOCIATS 

AL NOU REGADIU DE LA CONCA DE TREMP  

Tipus d’acció: Estudi i Actuació sobre el territori Transversalitat: 5.15,  5.16, 5.17 

Objectius:  

- Conèixer els tipus de cultius que més s’adapten al regadiu i a les condicions climatològiques i 

edafològiques de la Conca de Tremp 

- Conèixer els rendiments de producció i econòmics que s’obtenen dels diferents cultius 

Descripció 

L’acció consisteix en fer diversos cultius experimentals (horta, fruiters, cereal, etc) amb diferents 

varietats d’espècies, i obtenir dades en quant a l’adaptació, rendiments i costos de producció, 

possibles vies de comercialització, possibilitat de transformació, etc. Les dades obtingudes han 

d’esdevenir un full de ruta per als pagesos del regadiu de la Conca de Tremp a l’hora d’escollir el 

tipus de cultiu pel qual volen optar a les seves finques.  

Alhora, es pot experimentar també amb varietats locals i tradicionals del Pirineu, per conèixer 

dades de rendiments i costos, i poder optar pel cultiu d’alguna o algunes varietats tradicionals, la 

comercialització de les quals pot aportar valor afegit als productes agraris del Pallars Jussà. En 

aquest sentit, es pot comptar amb la implicació de les persones de la comarca que estan 

treballant en la recuperació i conservació de varietats locals. L’acció es pot finalitzar amb la 

presentació pública dels resultats de l’estudi.  

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, IRTA, CECA Pallars, Comunitat de 

Regants de la Conca de Tremp, agricultors    

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-13 

Estimació cost 

econòmic 
25.000 €  

Possibles fonts de 

finançament 

- Possibilitat d’establir un conveni amb el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Indicadors de 

seguiment 

Estudi realitzat 

Nombre de cultius experimentals   
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5.5.5.5.15151515    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: ASSESSORAMENT TÈCNIC A LES 

COMUNITATS DE REGANTS DE LA COMARCA  

Tipus d’acció: Servei Transversalitat: 5.14, 5.16 

Objectius:  

- Obtenir assessorament tècnic per a les comunitats de regants, que orienti i guiï els agricultors 

en cultius, tècniques de maneig, tramitació d’ajuts, etc 

Descripció 

L’acció consisteix en seleccionar una persona amb perfil tècnic que estigui a disposició de les 

comunitats de regants i ofereixi el seu assessorament en tot allò relacionat amb el regadiu:  

infraestructura, cultius, maneig, fitosanitaris, comercialització, etc.  Les comunitats de regants 

haurien de gestionar aquesta acció.  

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, CECA Pallars, Comunitat de Regants i 

Expectants de la Conca de Tremp, Comunitat de Regants d’Aramunt, 

agricultors 

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost 
econòmic 

Sou de la persona contractada  

Possibles fonts de 
finançament 

- Ajuts per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals-

Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Departatament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

Indicadors de 
seguiment 

Persona contractada    
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5555....16161616    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: JORNADA FORMATIVA I VISITA  

SOBRE TÈCNIQUES DE MANEIG EN CULTIUS DE 

REGADIU  
Tipus d’acció: Formativa Transversalitat: 5.14, 5.15 

Objectius:  

- Oferir informació i resoldre dubtes sobre les tècniques de maneig més apropiades per als 

cultius que s’implantin en el regadiu 

- Donar a conèixer in situ l’experiència exitosa d’un territori agrícola que s’ha reconvertit al 

regadiu 

- Afavorir l’associacionisme del sector agrícola 

Descripció 

L’acció consisteix en realitzar una jornada en la qual es donin a conèixer dades i tècniques sobre 

les pràctiques de maneig més apropiades per als nous cultius que es vulguin implantar a la 

comarca. Per realitzar aquesta jornada, caldrà partir prèviament de la informació obtinguda amb 

l’acció de Estudi sobre cultius associats al nou regadiu de la Conca de Tremp contemplada en 

aquest pla d’acció. Alhora, la jornada també ha de servir per realitzar consultes i aclarir els dubtes 

que puguin tenir els assistents a la jornada. La jornada s’adreça en primer terme als agricultors del 

regadiu. A més a més, l’acció es complementa amb la realització d’un viatge tècnic d’intercanvi 

d’experiències. Es buscaran experiències en les quals el regadiu sigui eficient en el consum 

d’aigua. Un cop identificat el territori, es contactarà amb agents locals que puguin explicar el 

projecte de reconversió, així com agricultors que donin a conèixer els cultius que estan realitzant i 

els pros i contres amb el nou regadiu. A partir d’aquí, es dissenyarà el programa del viatge i tota la 

logística associada (transport, allotjament, dietes, etc). Es farà difusió de la visita tècnica, que 

s’adreçarà en particular als agricultors i a tècnics d’administracions de la comarca. En el moment 

de la visita tècnica, es fomentarà el debat i intercanvi de punts de vista entre els assistents. En 

finalitzar l’acció, es passarà un qüestionari de valoració de l’acció realitzada. 

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, CECA Pallars, Comunitat de Regants i 

Expectants de la Conca de Tremp, Comunitat de Regants del Regadiu 

d’Aramunt 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2012 

Estimació cost 

econòmic 
15.000 € 

Possibles fonts de 

finançament 

- Pla Anual de Transferència Tecnològica (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 
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- Programa per al foment del desenvolupament local: estudis i campanyes 

per a la promoció local (Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Accions de desenvolupament local mitjançant projectes de dinamització 

territorial (Servei d’Ocupació de Catalunya) 

Indicadors de 

seguiment 

Jornada i visita realitzades  

Nombre i perfil d’assistents a la jornada  i a la visita  

Valoració dels assistents a la jornada i a la visita 
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5.5.5.5.17171717    

LÍNIA ESTRATÈGICA: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA 

AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: ESTUDI DE VIABILITAT SOBRE LES 

POSSIBILITATS QUE LA CONCA DE TREMP SIGUI 

UNA ÀREA DE PRODUCCIÓ AGRÍCOLA ECOLÒGICA   

Tipus d’acció: Estudi  Transversalitat: 5.14 

Objectius:  

- Determinar la viabilitat perquè la producció agrícola que es cultiva a la comarca del Pallars 

Jussà, i en concret la Conca de Tremp, esdevingui la matèria primera per a les explotacions 

ramaderes de la comarca, de manera que el Pallars Jussà sigui l’horta i el graner del Pirineu. 

Descripció 

La comarca del Pallars Jussà és la comarca de l’àmbit territorial pirinenc amb una destacada 

producció agrícola de gra, que es concentra sobretot a la Conca de Tremp. Alhora, la comarca 

disposa d’una important cabana ramadera, en especial bovina en ecològic. Actualment, els 

ramaders constaten la dificultat per abastir-se de matèria primera vegetal en ecològic, i la compra 

de la matèria primera en mercats de fora de la comarca. En aquest sentit, es planteja la 

possibilitat que la comarca pugui produir matèria primera vegetal per a subministrar les 

explotacions ramaderes de la comarca i fins i tot de comarques veïnes.  

L’acció consisteix en realitzar un estudi que permeti fer una diagnosi de les necessitats reals dels 

ramaders de la comarca i comparar-ho amb la situació real i les possibilitats de les explotacions 

agrícoles de la comarca produir les quantitats que necessita el sector ramader.  

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, CECA Pallars, agricultors, ramaders  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2012 

Estimació cost 
econòmic 

25.000 € 

Possibles fonts de 
finançament 

- Subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons Social 
Europeu (Servei d’Ocupació de Catalunya) 
- Convocatòria anual d’ajuts per al foment d’actuacions de 
desenvolupament del medi rural i pesquer (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

- Programa de subvencions a ens locals de les comarques de Lleida i els 
seus organismes autònoms per a la realització de projectes de promoció 
econòmica i desenvolupament local (Patronat de Promoció Econòmica de 

la Diputació de Lleida) 

- Projecte Treball a les 7 comarques (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de 
seguiment 

Estudi realitzat    
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6666.1.1.1.1    

LÍNIA ESTRATÈGICA: SENSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ EN TEMÀTICA 

AMBIENTAL I CONEIXEMENT DEL TERRITORI, I ENFORTIR LES ENTITATS 

AMBIENTALS DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: PROGRAMA DE SORTIDES 

“DESCOBREIX LA COMARCA” 

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori  Transversalitat: 1.1, 1.12 

Objectius:  

- Donar a conèixer els recursos del patrimoni natural i cultural de la comarca a la gent de la 

comarca 

- Reforçar i enfortir l’estima envers la comarca 

- Implicar les entitats locals en la difusió dels valors patrimonials de l’entorn de la comarca 

- Millorar el coneixement dels empresaris turístics sobre els recursos naturals i culturals 

endògens, per tal d’oferir-los als turistes de la comarca  

Descripció 

A la comarca hi ha diferents entitats que organitzen puntualment sortides de descoberta de 

determinats indrets de la comarca.  

L’acció consisteix en fer un recull en un programa anual de sortides temàtiques que realitzen les 

entitats i les administracions locals per donar a conèixer indrets de la comarca d’interès pels seus 

recursos naturals i/o culturals, i fer-ne la corresponent difusió a les entitats i a la ciutadania en 

general per tal que participin activament en les sortides. Aquestes sortides s’adrecen en primer 

terme a la ciutadania de la comarca i també als empresaris turístics que regeixen establiments 

com ara allotjaments i restaurants, i per a cadascuna d’elles, es pretén implicar a una o diverses 

entitats locals per tal que realitzin el guiatge i interpretació de la visita. Entre el programa de 

sortides, l’acció contempla les visites de descoberta i coneixement dels valors naturals i culturals 

dels Espais d’Interès Natural (EIN) de la comarca. Aquesta acció es pot vincular amb l’acció 9.3 

Crear un portal d’entitats del Pallars Jussà.  

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, entitats, ciutadania, 

empresaris turístics 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
5.000 €/ any 

Possibles fonts de 

finançament 

- Convocatòria anual de subvencions per a promoure accions de 

sostenibilitat local (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Convocatòria anual d’ajuts per a la realització de projectes de conservació 

i educació ambiental (Obra Social Catalunya Caixa) 

- Convocatòria d’ajuts per a projectes mediambiental (Obra Social 

Catalunya Caixa) 
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- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

Indicadors de 

seguiment 

Nombre de sortides realitzades 

Nombre d’entitats locals participants 

Nombre d’assistents per sortida 
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6.6.6.6.2222    

LÍNIA ESTRATÈGICA: SENSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ EN TEMÀTICA 

AMBIENTAL I CONEIXEMENT DEL TERRITORI, I ENFORTIR LES ENTITATS 

AMBIENTALS DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL 

DEL MEDI AMBIENT 

Tipus d’acció: Acció de difusió  Transversalitat: 1.1 

Objectius:  

- Sensibilitzar la ciutadania en els valors de l’educació ambiental i la protecció i el respecte 

envers el medi ambient  

Descripció 

L’acció consisteix en realitzar una activitat descentralitzada en els nuclis de població més 

importants de la comarca, per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Des del Consell 

Comarcal del Pallars Jussà es pot incentivar als ajuntaments i les entitats de la comarca per a la 

realització d’aquesta acció. Aquesta activitat pot consistir en una xerrada a càrrec d’un expert en 

una temàtica concreta (canvi climàtic, residus, energia, aigua, mobilitat, etc), o bé una sortida a 

un espai d’interès de la comarca, o uns tallers sobre temes d’educació ambiental. També es pot 

complementar la celebració del Dia Mundial amb actes a les escoles de la comarca.   

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, centres educatius, 

entitats, ciutadania  

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
2.000 €/ any 

Possibles fonts de 

finançament 

- Convocatòria anual de subvencions per a promoure accions de 

sostenibilitat local (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Subvencions destinades a associacions per al finançament d’activitats 

d’educació i sensibilització ambiental en matèria de canvi climàtic 

(Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Subvencions a iniciatives i projectes que contribueixin a l’estudi i la difusió 

dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la 

societat catalana (Departament de Territori i Sostenibilitat)  

- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

Indicadors de 

seguiment 
Nombre de xerrades realitzades 
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6.6.6.6.3333    

LÍNIA ESTRATÈGICA: SENSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ EN TEMÀTICA 

AMBIENTAL I CONEIXEMENT DEL TERRITORI, I ENFORTIR LES ENTITATS 

AMBIENTALS DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: PROMOURE EL PROGRAMA 

ESCOLES VERDES ENTRE ELS CENTRES EDUCATIUS 

DE LA COMARCA 

Tipus d’acció: Acció de difusió  Transversalitat:  

Objectius:  

- Donar a conèixer el Programa Escoles Verdes als centres educatius de la comarca 

- Aconseguir més centres educatius adherits al Programa 

- Fomentar l’educació pel desenvolupament sostenible com a eix educatiu transversal en els 

centres educatius   

Descripció 

El programa Escoles Verdes és un programa formal d’educació per al desenvolupament sostenible 

del Departament de Territori i Sostenibilitat. Sorgeix com un compromís per donar suport a tots 

els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar 

accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de 

la sostenibilitat. I, per tant, es plantegen tres grans objectius:  

- Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els 
àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.). 

- Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del 
seu entorn. 

- Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer xarxa. 

Actualment a la comarca l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur és una Escola Verda. A més a 

més, l’Escola Maria Immaculada de Tremp es troba en formació per entrar al Programa Escoles 

Verdes.  

L’acció consisteix en promoure el Programa Escoles Verdes als centres educatius per tal que 
s’incorporin al programa en els propers cursos escolars.    

Agents implicats 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Ensenyament, 

CRP del Pallars, centres educatius   

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant  

Estimació cost 
econòmic 

Assumible amb recursos propis 

Possibles fonts de 
finançament 

- 

Indicadors de 
seguiment 

Nombre de centres educatius adherits al Programa Escoles Verdes  
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6.6.6.6.4444    

LÍNIA ESTRATÈGICA: SENSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ EN TEMÀTICA 

AMBIENTAL I CONEIXEMENT DEL TERRITORI, I ENFORTIR LES ENTITATS 

AMBIENTALS DE LA COMARCA 

NOM DE L’ACCIÓ: DINAMITZACIÓ DEL CENTRE 

AMBIENTAL DE TREMP  

Tipus d’acció: Actuació sobre el territori Transversalitat: 1.1, 1.2 

Objectius:  

- Posar en valor el potencial que ofereix l’espai del Centre Ambiental de Tremp 

- Esdevenir un espai de referència al territori pirinenc en el camp de l’educació ambiental i la 

divulgació del medi natural de la comarca i del Pirineu   

Descripció 

L’Estació Biològica del Pallars ha posat en marxa el Centre Ambiental de Tremp, a Vilamitjana. 

L’acció consisteix en promocionar aquest espai, tot fent difusió de la instal·lació en mitjans de 

comunicació locals i de l’àmbit pirinenc per tal de donar a conèixer aquest espai així com les 

activitats que s’hi realitzen. Alhora, l’espai s’ha de poder optimitzar tot fent activitats estables 

d’educació ambiental al llarg de l’any, les quals es poden ofertar als centres educatius i també al 

públic familiar que pot venir com a turista a la comarca. També l’espai pot ser un espai de 

divulgació dels resultats dels estudis i projectes que l’entitat Lo Trencalòs realitza, així com 

d’altres entitats afins.     

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntament de Tremp, Estació Biològica 

del Pallars    

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2012 i en endavant  

Estimació cost 

econòmic 
Cost de la persona contractada 

Possibles fonts de 

finançament 

- Ajuts per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals – 

Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de 

seguiment 

Persona contractada  

Nombre de visitants de l’espai/any  

Nombre d’actes realitzats/any 
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7.17.17.17.1    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: DONAR CONTINUÏTAT A LA 

REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I 

SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL SOBRE LA 

RECOLLIDA SELECTIVA ADREÇADES A LA 

CIUTADANIA  
Tipus d’acció: Campanya Transversalitat: 7.2, 7.3 

Objectius:  

- Promoure i reforçar la selecció en origen de les deixalles entre els ciutadans 

- Promoure la participació de la ciutadania en la recollida selectiva 

- Incrementar els valors de recollida selectiva dels residus  

Descripció 

L’acció consisteix en donar continuïtat a les campanyes de comunicació i sensibilització ambiental 

que es realitzen a la comarca cada any, tot realitzant campanyes de reforç periòdicament, per 

evitar el relaxament que es produeix entre la ciutadania entre campanya i campanya.  

Aquestes campanyes de reforç han de centrar-se en recordar els diferents tipus de residus que es 

generen a nivell domèstic i la seva correcta disposició en cada contenidor respectiu, així com els 

beneficis que comporta fer una bona recollida selectiva i incidir en la necessitat de reduir la 

generació de residus fent un consum conscient dels productes. També es poden fer algunes 

campanyes sobre la deixalleria, la recollida de voluminosos i els residus especials. Aquestes 

campanyes de reforç poden fer-se en format de falca publicitària, anuncis i/o bànners als mitjans 

de comunicació locals. 

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Agència de Residus de Catalunya, 

ciutadania 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
Variable en funció de la campanya 

Possibles fonts de 

finançament 

- Convocatòria d’ajuts adreçats als ens locals per a projectes en matèria de 

residus que es porten a terme amb col·lectius d’inserció sociolaboral 

(Agència de Residus de Catalunya) 

- Subvencions destinades a associacions per al finançament d’activitats 

d’educació i sensibilització ambiental en matèria de canvi climàtic 

(Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Subvencions a iniciatives i projectes que contribueixin a l’estudi i la difusió 

dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la 

societat catalana (Departament de Territori i Sostenibilitat) 
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- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

Indicadors de 

seguiment 

Nombre de campanyes realitzades 

Evolució en els kg de recollida selectiva de residus municipals  

Evolució en l’ús de la deixalleria municipal  
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7.27.27.27.2    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE 

LA GESTIÓ DELS RESIDUS ADREÇADA A LES 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES   

Tipus d’acció: Campanya Transversalitat: 7.1, 7.8 

Objectius:  

- Educar i sensibilitzar els responsables de les activitats econòmiques sobre la gestió correcta 

dels residus  

- Promoure la gestió correcta dels residus que generen les activitats econòmiques   

Descripció 

Des de l’Àrea de Residus del Consell Comarcal del Pallars Jussà s’ofereix informació sobre la 

correcta gestió dels residus a les empreses de la comarca que ho sol·liciten. 

L’acció consisteix en realitzar una campanya de comunicació i sensibilització ambiental adreçada 

als empresaris de la comarca per informar-los de la correcta gestió dels residus que es generen a 

les empreses. En aquesta campanya també es donarà informació sobre els diferents gestors de 

residus industrials. La campanya s’estructura en diferents sessions informatives, cadascuna de les 

quals s’adreça a un sector industrial en concret. Els sectors poden ser: hostaleria (allotjament i 

restauració), alimentari, comerciants, construcció, etc. A més a més, la campanya es pot 

complementar amb l’edició d’un manual o guia bàsica sobre les diferents tipologies de residus 

industrials més freqüents que es generen a la comarca i la seva correcta via de gestió. 

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Agència de Residus de Catalunya, 

empreses 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
6.000 € 

Possibles fonts de 

finançament 

- Convocatòria d’ajuts adreçats als ens locals per a projectes en matèria de 

residus que es porten a terme amb col·lectius d’inserció sociolaboral 

(Agència de Residus de Catalunya) 

- Subvencions destinades a associacions per al finançament d’activitats 

d’educació i sensibilització ambiental en matèria de canvi climàtic 

(Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Subvencions a iniciatives i projectes que contribueixin a l’estudi i la difusió 

dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la 

societat catalana (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 
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Indicadors de 

seguiment 

Nombre de xerrades realitzades 

Nombre i perfil dels assistents a les xerrades  

Manual elaborat   
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7.37.37.37.3    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: JORNADA DE PORTES OBERTES A 

LES DEIXALLERIES   

Tipus d’acció: Campanya Transversalitat: 7.1, 7.4 

Objectius:  

- Promoure l’ús de la deixalleria i incrementar la quantitat de residus que s’hi recullen  

- Donar a conèixer els diferents tipus de residus que es poden portar a la deixalleria  

- Fomentar la bona gestió dels residus   

Descripció 

L’acció consisteix en oferir visites guiades a les deixalleries en uns dies concrets de l’any, 

adreçades a la ciutadania en general, amb l’objectiu de donar a conèixer els diferents tipus de 

residus que s’hi recullen i la seva correcta gestió. Per tal de promocionar aquestes visites, es 

proposa que s’emmarquin en dates concretes, com el Dia Mundial del Medi Ambient, la 

campanya nadalenca, o en dies festius (Festa Major, Fires, etc) 

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntament de la Pobla de Segur, 

Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, ciutadania  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb personal propi 

Possibles fonts de 

finançament 

- Convocatòria d’ajuts adreçats als ens locals per a projectes en matèria de 

residus que es porten a terme amb col·lectius d’inserció sociolaboral 

(Agència de Residus de Catalunya) 

- Subvencions destinades a associacions per al finançament d’activitats 

d’educació i sensibilització ambiental en matèria de canvi climàtic 

(Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Subvencions a iniciatives i projectes que contribueixin a l’estudi i la difusió 

dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la 

societat catalana (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

- Convocatòria d’ajuts per a iniciatives i projectes en l’àmbit de la 

sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

Indicadors de 

seguiment 

Nombre d’assistents a les visites 

Evolució dels usuaris de les deixalleries 
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7.47.47.47.4    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: DISSENYAR I IMPLANTAR UN 

SISTEMA DE BONIFICACIÓ EN L’ÚS DE LES 

DEIXALLERIES    

Tipus d’acció: Legislativa  Transversalitat: 7.1, 7.3, 7.8 

Objectius:  

- Promoure l’ús de la deixalleria i incrementar la quantitat de residus que s’hi recullen  

- Fomentar la bona gestió dels residus   

Descripció 

L’acció consisteix en aplicar la fiscalitat ambiental en matèria de residus, en aquest cas concret 

per incentivar l’ús de les deixalleries i fomentar la correcta gestió dels residus. Per a l’acció, es 

proposa aplicar un sistema de reducció en la taxa d’escombraries municipal per als usuaris de la 

deixalleria que acreditin haver-ne fet un determinat ús al llarg de tot un any complet. Per a 

materialitzar aquesta acció, cal incorporar la bonificació prevista en la taxa per a la recollida 

d’escombraries de les ordenances fiscals dels municipis que disposen de servei de deixalleria, les 

quals es revisen anualment. Per tal d’acreditar la freqüència en l’ús de la deixalleria, és necessari 

disposar d’una tarja o codi personal que s’assigna a cada persona jurídica a la qual s’aplica la taxa 

d’escombraries.  

Alguns casos reals de municipis que han implantat algun sistema de fiscalitat ambiental són els 

següents: 

- Ajuntament de Granollers. Aplica una bonificació del 10% en la taxa de recollida i 

tractament d’escombraries per haver utilitzat 5 o més vegades la deixalleria en habitatges 

particulars pels següents usos: oli de cuina (mínim 1,5 litres), voluminosos (mínim 1 m3), 

residus elèctrics i electrònics (mínim 1 unitat), dissolvents, pintures o vernissos (mínim 1 

litre). Una vegada s’ha utilitzat cinc vegades la deixalleria, s’aplica la bonificació del 10% en 

el rebut de la taxa d’escombraries per a l’exercici següent. Cal demanar una targeta d’usuari 

que poden sol·licitar els titulars dels rebuts en habitatges particulars.  

- Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Aplica una bonificació de fins el 20% si durant l’any es 

fan 10 o més aportacions a la deixalleria. Els usuaris empadronats al municipi que utilitzen 

la deixalleria un mínim de 5 vegades tenen una bonificació del 10% en la taxa de residus. I 

hi ha una bonificació progressiva a mesura que incrementa l’ús de la deixalleria: amb 6 

aportacions anuals la bonificació és del 12%; amb 7 aportacions anuals la bonificació és del 

14%; amb 8 aportacions, la bonificació és del 16%; etc. L’import es bonifica l’any següent, 

un cop es presenta la targeta que acredita les aportacions a la deixalleria, juntament amb 

els rebuts originals.   

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntament de la Pobla de Segur, 

Ajuntament d’Isona i Conca Dellà , ciutadania 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2013 i en endavant 
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Estimació cost 

econòmic 
Revisió de les ordenances fiscals 

Possibles fonts de 

finançament 

- Ajuts adreçats als ens locals per a projectes de prevenció de residus 

municipals (Agència de Residus de Catalunya) 

Indicadors de 

seguiment 

Bonificacions fiscals incorporades a la taxa de recollida d’escombraries 

Evolució del nombre anual de visites a la deixalleria 
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7.57.57.57.5    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: ANÀLISI DEL MODEL DE RECOLLIDA 

DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA  

Tipus d’acció: Estudi   Transversalitat: 7.6, 7.7 

Objectius:  

- Analitzar el model actual de recollida de residus municipals 

- Conèixer possibles nous models de gestió dels residus municipals amb potencial aplicació a la 
comarca que poden millorar l’actual model     

Descripció 

L’acció consisteix en fer una anàlisi de l’actual sistema de recollida de residus municipals 

implantat al Pallars Jussà i valorar la idoneïtat d’aplicar altres models de recollida així com 

instruments de gestió concrets que podrien ser aplicables a la comarca. Per a l’acció, es proposa 

fer ús del servei que ofereix l’Agència de Residus de Catalunya, el qual ofereix eines als ens locals 

per a facilitar la tasca de desenvolupar els seus models de gestió cap a la consecució dels objectius 

del PROGREMIC. En concret, el servei ofereix: 

- Assessorament per a la utilització i càlcul d’indicadors de gestió (recollida selectiva neta i 

bruta, valorització material, emissions de CO2, etc) 

- Aportació de dades de referència per a realitzar comparatives temporals o entre models 

de recollida i gestió aplicables al municipi. 

- Tutorització i seguiment de la utilització del programa SIMUR 

- Anàlisi d’expectatives i de solucions possibles segons casos particulars, aportant 

informació d’experiències existents o documentació relacionada. 

- Ajuda en la definició d’objectius i instruments de gestió (prevenció de residus, plecs de 

prescripcions tècniques pel servei de recollida, ordenances, comunicació i educació 

ambiental...) 

- Proposar recursos i afavorir contactes. 

Per a sol·licitar el servei, cal enviar un correu electrònic a través del web: 

http://www.arc.cat/ca/municipals/models/assessorament/index.asp 

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Consorci per a la Gestió dels Residus 

Municipals a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, 

Agència de Residus de Catalunya 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2013-2014 

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb personal propi  

Possibles fonts de 

finançament 
-  

Indicadors de 

seguiment 
Anàlisi realitzada  
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7.67.67.67.6    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: APLICAR LA POTESTAT 

SANCIONADORA QUE PREVEU LA LEGISLACIÓ  

Tipus d’acció: Legislativa  Transversalitat: 7.5 

Objectius:  

- Millorar la recollida selectiva que es realitza a la comarca 

- Conscienciar la ciutadania i les empreses de la necessitat de fer una correcta separació dels 

residus en origen i de la seva correcta gestió i tractament     

Descripció 

El Decret 1/2009 de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

preveu un mecanisme de sancions per als incompliments de determinats supòsits recollits en la 

llei. Alhora, recull la possibilitat que els ajuntaments puguin tipificar conductes il·lícites que 

afectin la neteja d’espais públics.  

L’acció consisteix en promoure l’aplicació a nivell municipal del règim de sancions previst en la 

legislació a aquells ciutadans i empresaris que no realitzin una correcta gestió dels residus que 

generen. En aquest cas, cal revisar les ordenances fiscals i cal elaborar una ordenança específica 

que reguli els supòsits i els imports de les sancions.    

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Consorci per a la Gestió dels Residus 

Municipals a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, 

Ajuntaments, ciutadania, empreses 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014 i en endavant 

Estimació cost 
econòmic 

Assumible amb personal propi  

Possibles fonts de 
finançament 

-  

Indicadors de 
seguiment 

Mecanisme que regula l’aplicació de sancions  
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7.77.77.77.7    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: TREBALLAR AMB LA VAL D’ARAN 

PER A LA MILLORA DELS RESULTATS DE RECOLLIDA 

SELECTIVA  

Tipus d’acció: Coordinació entre agents locals  Transversalitat: 7.5 

Objectius:  

- Optimitzar les instal·lacions de tractament de residus (planta de compostatge i dipòsit 

controlat) 

- Reduir les aportacions orgàniques al dipòsit controlat de residus 

Descripció 

Els residus de la Val d’Aran es dipositen a les instal·lacions que gestiona el Consorci per a la Gestió 

de Residus Municipals de les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. 

L’acció consisteix en insistir a la comarca de la Val d’Aran sobre la necessitat que adopti i apliqui 

mesures encaminades a la millora de la recollida selectiva dels residus a la comarca, en especial 

relacionades amb la recollida de la fracció orgànica. Així, es contribueix a millorar el funcionament 

de les instal·lacions comarcals del dipòsit controlat i de la planta de compostatge.   

Agents implicats 

Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de les comarques del Pallars 

Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, Conselh Generau dera Val d’Aran, 

Agència de Residus de Catalunya 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb personal propi 

Possibles fonts de 

finançament 

-  

 

Indicadors de 

seguiment 

Quantitats de les diferents fraccions de residus municipals procedents de la 

Val d’Aran 
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7.87.87.87.8    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: APLICAR UNA TAXA A LES PETITES 

EMPRESES QUE FAN ÚS DE LA DEIXALLERIA   

Tipus d’acció: Legislativa  Transversalitat: 7.2, 7.4 

Objectius:  

- Coresponsabilitzar els petits empresaris en les despeses de la gestió dels residus que es 

gestionen a la deixalleria 

- Millorar la gestió del servei de deixalleria      

Descripció 

Segons la legislació de residus, els residus comercials i els residus industrials assimilables a residus 

municipals s’han de lliurar a un gestor autoritzat o bé acollir-se al sistema de recollida i gestió 

municipal, que inclou la deixalleria. Per aquest motiu, les deixalleries de la comarca accepten 

residus en petites quantitats que aporten les petites empreses dels municipis respectius. 

L’acció consisteix en establir un sistema de tarifes que s’apliqui als diferents tipus i quantitats de 

residus d’origen comercial i industrial, i si cal, redactar una ordenança específica que reculli 

aquest sistema de funcionament de la deixalleria. 

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntament de la Pobla de Segur, 

Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, ciutadania, petits empresaris  

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2013 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb personal propi  

Possibles fonts de 

finançament 
-  

Indicadors de 

seguiment 

Tarifes d’aplicació als comerços i petites indústries   

Normativa específica 
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7.97.97.97.9    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: UBICAR PUNTS DE RECOLLIDA 

D’OLI DOMÈSTIC EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS  

Tipus d’acció: Servei  Transversalitat:  

Objectius:  

- Millorar i facilitar la recollida selectiva de l’oli domèstic usat     

- Disminuir la càrrega contaminant de les aigües residuals i facilitar-ne la depuració 

Descripció 

L’oli domèstic usat és un residu altament contaminant de l’aigua i del sòl, motiu pel qual cal 

recollir-lo separadament i tractar-lo adequadament per evitar la contaminació del medi.  

Actualment a la comarca l’oli domèstic usat es recull a les deixalleries de la comarca.  

L’acció consisteix en apropar el sistema de recollida selectiva de l’oli domèstic usat, tot distribuint 

contenidors específics en llocs concrets, com els equipaments municipals dels diferents municipis 

de la comarca. Es contactarà amb una empresa que ofereixi aquest servei i es pot incorporar el 

factor social en el sentit d’optar per la contractació d’empreses que treballen amb risc d’exclusió 

social.  

Agents implicats 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, ajuntaments, deixalleria, empreses 

gestores del servei de recollida d’oli 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2013 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
Variable en funció del sistema escollit 

Possibles fonts de 

finançament 

- Subvencions per a la implantació de deixalleries i altres equipaments per 

a la recollida selectiva i la valorització de residus municipals (Agència de 

Residus de Catalunya) 

- Convocatòria d’ajuts adreçats als ens locals per a l’any 2010 per a 

projectes en matèria de residus que es portin a terme amb col·lectius 

d’inserció sociolaboral (Agència de Residus de Catalunya) 

Indicadors de 

seguiment 

Nombre de punts de recollida d’oli domèstic  

Municipis amb recollida d’oli domèstic  

Volum d’oli domèstic recollit   
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7.107.107.107.10    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: SEGUIMENT DEL COMPOSTATGE 

ALS NUCLIS DE POBLACIÓ   

Tipus d’acció: Servei   Transversalitat: 7.11 

Objectius:  

- Comprovar que el procés de compostatge comunitari s’està realitzant correctament 

- Resoldre possibles desviacions del funcionament correcte del compostatge comunitari      

Descripció 

A la comarca es vol estendre la recollida de la fracció orgànica a tots els nuclis de població. 

Actualment la recollida de la fracció orgànic ja està implantada a Tremp, a la Pobla de Segur i a 

Isona, i per a la resta de nuclis de població més petits es vol instaurar un sistema de compostatge 

comunitari, en què es repartiran compostadors als nuclis per tal que puguin obtenir el seu propi 

compost.  

L’acció consisteix en què el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals realitzi el seguiment 

del procés d’autocompostatge comunitari en aquells nuclis on s’implanti aquest model de 

valorització de la fracció orgànica, per tal de comprovar que s’està duent a terme correctament, i 

poder detectar i solucionar possibles errors o males pràctiques en el procés de compostatge, per 

tal d’obtenir uns bons resultats en el tractament de la matèria orgànica d’origen domèstic.  

Agents implicats 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, Consorci per a la Gestió dels Residus 

Municipals a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, 

ciutadania 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació A partir que es reparteixin els compostadors comunitaris 

Estimació cost 

econòmic 

Assumible amb personal propi, o bé sou de la persona contractada en el 

cas que es decideixi contractar a algú 

Possibles fonts de 

finançament 

- Convocatòria de subvencions a entitats locals per a la realització de plans 

extraordinaris d’ocupació locals. Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei 

d’Ocupació de Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació) 

Indicadors de 

seguiment 
Nombre de visites de seguiment realitzades/nucli   



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
92 

 

 

7.17.17.17.11111    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: ELABORAR LES ORDENANCES 

MUNICIPALS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ  

Tipus d’acció: Legislativa   Transversalitat:  

Objectius:  

- Millorar la gestió dels residus de la construcció  

- Regular el procediment d’abocament controlat dels residus de la construcció  

Descripció 

Actualment alguns municipis de la comarca, com Tremp, disposen d’ordenança municipal per a la 

gestió dels residus de la construcció. L’ordenança regula el procediment a seguir, el règim de 

gestió i el règim sancionador i disciplinari, per tal d’assegurar una correcta gestió de les runes que 

es produeixen arran de les obres d’enderrocament, de nova construcció i obra menor. Aquesta 

ordenança s’ha d’elaborar tenint present el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

L’acció consisteix en promoure la redacció i aprovació d’ordenances municipals per a la gestió dels 

residus de la construcció. En el document complet del Programa de Gestió de Residus de la 

Construcció de Catalunya es pot trobar un model d’ordenança municipal per a la gestió dels 

residus de la construcció, que es pot prendre com a referència per a implantar aquesta acció:  

http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/agencia/programes/exp_publica/progroc.pdf  

Agents implicats 
Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de les comarques del Pallars 

Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, ajuntaments 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà  

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb personal propi 

Possibles fonts de 

finançament 

-  

 

Indicadors de 

seguiment 
Nombre de municipis amb ordenança municipal redactada i aprovada 
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7.17.17.17.12222    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE FER 

UNA PLANTA DE TRIATGE  

Tipus d’acció: Coordinació entre administracions    Transversalitat: 

Objectius:  

- Optimitzar les instal·lacions de tractament de residus de la comarca 

- Millorar la gestió dels residus   

Descripció 

L’acció consisteix en estudiar si és possible i viable dotar la comarca d’una planta de triatge que 

permeti separar les diferents fraccions de residus que es podrien reciclar i que estan incloses en la 

fracció considerada com a rebuig que s’aboca al dipòsit controlat de residus. D’aquesta manera, 

les fraccions potencialment reciclables es separarien de la fracció rebuig, i es reduiria la quantitat 

de residus a aportar al dipòsit controlat, contribuint a millorar la vida útil d’aquesta instal·lació. El 

Consorci per a la Gestió de Residus Municipals cal que es reuneixi amb l’Agència de Residus de 

Catalunya per tal d’exposar els motius pels quals és necessari dotar el territori d’una planta de 

triatge.  

Agents implicats 
Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de les comarques del Pallars 

Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, Agència de Residus de Catalunya 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb personal propi 

Possibles fonts de 

finançament 

-  

 

Indicadors de 

seguiment 
Estudi realitzat 
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7.17.17.17.13333    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: ELABORAR I APLICAR LES 

ORDENANCES MUNICIPALS REGULADORES DE LES 

DEJECCIONS RAMADERES  

Tipus d’acció: Legislativa   Transversalitat: 7.15 

Objectius:  

- Realitzar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes 

- Realitzar un major control de l’aplicació de les dejeccions ramaderes en el sòl 

- Evitar la contaminació per excés de nitrats del subsòl i de les aigües subterrànies    

Descripció 

Alguns municipis com Tremp disposen d’una ordenança municipal que regula les activitats 

ramaderes.  

A la comarca, i en especial a la Conca de Tremp, hi ha una important cabana ramadera en intensiu 

i es fa necessari realitzar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes per tal d’evitar possibles 

contaminacions per excés de nitrats al subsòl i/o a les aigües subterrànies. Amb tot, la comarca no 

està declarada com a zona vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats procedents de 

fonts agràries (Decret 283/1998). 

L’acció consisteix en fomentar la redacció d’ordenances municipals que regulin les aplicacions de 

les dejeccions ramaders, en especial els municipis que compten amb una destacada concentració 

d’explotacions ramaderes. Alhora, l’acció també preveu el seguiment en l’aplicació de les 

ordenances municipals respectives, per tal de fer efectius els reglaments específics. L’ordenança 

ha de preveure les normes sobre l’abocament de purins, així com les infraccions i sancions.  

Es proposa que la redacció de l’ordenança incorpori la participació ciutadana dels diferents actors 

socioeconòmics del municipi, per tal que la normativa gaudeixi de més acceptació popular i integri 

els diferents punts de vista dels diferents agents. Així, es pot partir d’una ordenança model 

elaborada a partir de normatives vigents en altres municipis catalans, fer un taller participatiu en 

el qual els diferents agents socioeconòmics del municipi puguin fer les seves aportacions a la 

norma, i acabar per redactar i aprovar l’ordenança. 

Agents implicats Ajuntaments, pagesos i ramaders 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb personal propi 

Possibles fonts de 

finançament 

Per al procés participatiu: 

 - Subvencions per promoure la participació ciutadana adreçada a ens 

locals i consorcis (Departament de Governació i Relacions Institucionals)  

Indicadors de 

seguiment 

Nombre de municipis que disposen d’ordenança reguladora de les 

dejeccions ramaderes 

 



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
95 

7.17.17.17.14444    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

NOM DE L’ACCIÓ: ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 

CONSTRUCCIÓ D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT 

DE PURINS I GENERACIÓ DE BIOGÀS  

Tipus d’acció: Estudi   Transversalitat: 7.14 

Objectius:  

- Conèixer la viabilitat tècnica i econòmica d’una planta de tractament de purins i generació de 

biogàs a la comarca 

- Millorar la gestió dels residus ramaders de la comarca  

- Valoritzar el residu ramader     

Descripció 

Al municipi d’Isona i Conca Dellà hi havia hagut un projecte de construcció d’una planta de 

tractament de purins i generació de biogàs.  

L’acció consisteix en reprendre la iniciativa i realitzar un estudi tècnic que avaluï la viabilitat 

tècnica i econòmica de la instal·lació, per determinar la idoneïtat de materialitzar el projecte. En 

l’acció es preveu establir contacte amb l’Agència de Residus de Catalunya i amb plantes de 

tractament de purins com a exemples de casos pràctics.  

Agents implicats 
Ajuntaments, titulars d’explotacions ramaderes, Agència de Residus de 

Catalunya 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Mitjà 

Període implantació 2014-2016 

Estimació cost 

econòmic 
25.000 € 

Possibles fonts de 

finançament 

- Ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins 

porcins (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi 

Natural) 

Indicadors de 

seguiment 
Estudi realitzat  
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8.18.18.18.1    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL 

MUNICIPAL  

NOM DE L’ACCIÓ: CREAR LA FIGURA DEL TÈCNIC/A- 

DINAMITZADOR/A EN TEMES AMBIENTALS A 

NIVELL COMARCAL  

Tipus d’acció: Servei  Transversalitat: 8.2 

Objectius:  

- Donar suport, informar, assessorar a la ciutadania en general i als sectors econòmics i socials 

en matèria de medi ambient i participació ciutadana: subvencions i ajuts, normativa 

específica, energies renovables, residus, aigua, educació ambiental... 

- Garantir el dret d’accés a la informació ambiental 

Descripció 

L’acció consisteix en oferir el servei d’informació en temàtica ambiental a la comarca del Pallars 

Jussà, que pugui informar, assessorar i resoldre dubtes i qüestions en aquesta matèria. També 

aquesta figura s’encarregaria d’assegurar l’accés a la informació ambiental fent difusió de 

programes, ajuts, subvencions, etc que poden ser d’interès per a les entitats i empreses de la 

comarca. Altres accions que pot desenvolupar el tècnic/a són la tasca d’organitzar formacions, 

xerrades, tallers, etc. per sensibilitzar la ciutadania envers el respecte i protecció del medi 

ambient, el seguiment d’implantació de l’Agenda 21 del Pallars Jussà.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Grau de prioritat Alt 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2012 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
Cost de la persona contractada 

Possibles fonts de 

finançament 

- Ajuts per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals-

Projecte Impuls anys 2010 i 2011 (Servei d’Ocupació de Catalunya-

Departament d’Empresa i Ocupació) 

- Subvencions destinades a la contractació de treballadors/es 

desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i 

social (Departament d’Empresa i Ocupació)  

Indicadors de 

seguiment 

Figura del tècnic/a-dinamitzador/a de medi ambient creada  

Nombre d’actuacions realitzades per aquesta figura  
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8.28.28.28.2    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL 

MUNICIPAL  

NOM DE L’ACCIÓ: INCORPORAR INFORMACIÓ 

AMBIENTAL A LA WEB DEL CONSELL COMARCAL 

DEL PALLARS JUSSÀ  

Tipus d’acció: Acció de difusió   Transversalitat: 8.1 

Objectius:  

- Disposar d’un banc de dades ambientals de la comarca 

- Millorar l’accés a la informació ambiental 

- Oferir un espai en el qual les entitats de la comarca puguin penjar les seves activitats que 

tinguin relació amb el medi ambient o l’entorn proper, o fer difusió d’estudis i projectes 

realitzats 

Descripció 

L’acció consisteix en ampliar els continguts de la web del Consell Comarcal del Pallars Jussà i 

incorporar una secció sobre informació ambiental. En aquesta secció hi pot haver la següent 

informació: 

- Documents relacionats amb l’Agenda 21 del Pallars Jussà: síntesi de dades ambientals, 

diagnosi ambiental participativa, taller de propostes, pla d’acció ambiental i pla de seguiment 

- Informació sobre estadístiques de vectors ambientals (aigua, residus, energia, mobilitat, etc) 

de la comarca 

- Informació sobre agenda d’actes, ajuts, subvencions, etc de temàtica ambiental  

- Altra informació (campanyes, materials divulgatius editats, etc) 

La figura del tècnic/a dinamitzador/a (acció 8.1 del PAA) pot realitzar la tasca d’actualitzar els 

continguts de la secció del web.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, entitats 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2011-2013 

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb personal propi 

Possibles fonts de 

finançament 
- 

Indicadors de 

seguiment 

Secció creada  

Registre de visites a la secció 
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8.38.38.38.3    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL 

MUNICIPAL  

NOM DE L’ACCIÓ: AMBIENTALITZACIÓ DE LES FIRES I 

FESTES DE LA COMARCA  

Tipus d’acció: Planificació Transversalitat:  

Objectius:  

- Reduir la generació de residus a les fires i festes que es realitzen a la comarca 

- Sensibilitzar la ciutadania en la necessitat de minimitzar els residus  

Descripció 

L’acció consisteix en elaborar un Pla d’ambientalització de les fires i festes que realitzi un estudi 

ambiental de les fires i festes i identifiqui propostes d’accions de millora de la gestió ambiental 

d’aquests actes. El pla ha de contemplar tant mesures adreçades a la minimització de residus com 

accions de comunicació, sensibilització i difusió. Algunes d’aquestes mesures poden ser les 

següents:  

- Seguir criteris de compra sostenible en l’organització i gestió dels actes 

- Incorporació de productes de proximitat i ecològics 

- Ús de vaixella reutilitzable o compostable  

- Col·locació de contenidors per a la recollida selectiva dels residus 

- Monitoratge a les festes (presència d’informadors que expliquen a la festa quines són les 

mesures d’ambientalització de la festa i com seguir-les, etc) 

El pla d’ambientalització es pot aplicar com a prova pilot en una fira o festa, per després fer-ne 

l’avaluació, millorar-lo i anar estenent-lo gradualment a la resta de fires i festes de la comarca. 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, ajuntaments, entitats 

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2013 

Estimació cost 

econòmic 
Variable en funció de les accions que es vulguin realitzar 

Possibles fonts de 

finançament 

- Ajuts adreçats als ens locals per a projectes de prevenció de residus 

municipals (Agència de Residus de Catalunya) 

Indicadors de 

seguiment 

Pla d’ambientalització redactat 

Nombre de mesures del pla 

Quantitat de residus recollits de forma selectiva  
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8.48.48.48.4    

LÍNIA ESTRATÈGICA: MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL 

MUNICIPAL  

NOM DE L’ACCIÓ: INCORPORACIÓ DE CRITERIS 

AMBIENTALS I SOCIALS EN LA COMPRA DE BÉNS I 

EN LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE 

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA   

Tipus d’acció: Coordinació entre administracions Transversalitat:  

Objectius:  

- Realitzar una compra i una adquisició de serveis que minimitzi l’impacte ambiental i social de 

l’activitat de l’administració pública  

Descripció 

L’acció consisteix en adoptar les Guies per a l’ambientalització de la contractació pública per la 

Generalitat de Catalunya per tal d’incorporar criteris ambientals.  

La guia es pot descarregar del web: www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/guia_cpac-pdf   

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, ajuntaments, entitats 

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2013 i en endavant 

Estimació cost 

econòmic 
Variable en funció de les accions que es vulguin realitzar 

Possibles fonts de 

finançament 

- Ajuts adreçats als ens locals per a projectes de prevenció de residus 

municipals (Agència de Residus de Catalunya) 

Indicadors de 

seguiment 

Pla d’ambientalització redactat 

Nombre de mesures del pla 

Quantitat de residus recollits de forma selectiva  
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9.19.19.19.1    

LÍNIA ESTRATÈGICA: PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA 

COHESIÓ SOCIAL   

NOM DE L’ACCIÓ: PROGRAMA FORMATIU EN 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

Tipus d’acció: Formativa   Transversalitat: 9.2 

Objectius:  

- Sensibilitzar el personal polític i tècnic de l’administració en la importància de la participació 

ciutadana com a eina útil per a l’enfortiment de la democràcia i per a l’enriquiment de la 

gestió local  

- Millorar la qualificació en participació ciutadana del personal de l’administració pública 

- Fomentar els processos participatius la cultura de la participació ciutadana entre la ciutadania 

Descripció 

A la comarca l’ajuntament de Tremp ha portat a terme una jornada sobre participació ambiental. 

L’acció consisteix en organitzar un cicle formatiu sobre participació ciutadana i tècniques de 

participació adreçat a polítics i polítiques i als tècnics i tècniques de l’administració pública, així 

com a entitats i altres persones que tinguin interès en aquesta temàtica. El programa pot incloure 

el marc teòric i conceptual de la participació ciutadana, tècniques i eines de participació 

ciutadana, casos pràctics i comptar amb la participació de representants d’administracions 

públiques que apliquen la participació ciutadana en determinats camps de l’esfera pública.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, ajuntaments, entitats 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2012 

Estimació cost 

econòmic 
Variable en funció del nombre i tipus d’actuacions que es vulguin realitzar  

Possibles fonts de 

finançament 

- Convocatòria de subvencions destinades al pla de formació de 

participació ciutadana en l’àmbit local (Departament de Governació i 

Relacions Institucionals) 

Indicadors de 

seguiment 

Nombre i perfil dels assistents al programa formatiu  

Valoració del curs per part dels assistents 

Processos participatius iniciats a la comarca  
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9.29.29.29.2    

LÍNIA ESTRATÈGICA: PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA 

COHESIÓ SOCIAL   

NOM DE L’ACCIÓ: JORNADA SOBRE PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 

Tipus d’acció: Acció de difusió    Transversalitat: 9.1 

Objectius:  

- Donar a conèixer casos reals de municipis que han posat en marxa pressupostos participatius 

- Disposar d’informació per implementar els pressupostos participatius en algun àmbit de la 

gestió municipal, per tal de valorar la idoneïtat de la seva aplicació  

Descripció 

L’acció consisteix en realitzar una jornada en la qual s’ofereixi informació sobre els pressupostos 

participatius i es presentin experiències de municipis que apliquen els pressupostos participatius 

en algun àmbit de la gestió municipal. Alguns municipis que han aplicat pressupostos participatius 

són el Figaró i Montmany, Santa Cristina d’Aro, Rubí, Castellar del Vallès, Sabadell, Sant Boi de 

Llobregat, etc. La jornada tindrà una durada de 3 hores aproximadament.  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, ajuntaments, entitats 

Grau de prioritat Baix 

Termini d’inici Curt  

Període implantació 2013 

Estimació cost 

econòmic 
2.500 € 

Possibles fonts de 

finançament 

- Convocatòria de subvencions per promoure la participació ciutadana 

adreçades a ens locals i consorcis (Departament de Governació i Relacions 

Institucionals) 

Indicadors de 

seguiment 

Jornada realitzada  

Nombre i perfil d’assistents 

Valoració de la jornada realitzada per part dels assistents 

 



Agenda 21 del Pallars Jussà Pla d’Acció Ambiental 

 

CTFC-CEDRICAT 
102 

 

9.39.39.39.3    

LÍNIA ESTRATÈGICA: PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA 

COHESIÓ SOCIAL   

NOM DE L’ACCIÓ: CREAR UN PORTAL D’ENTITATS 

DEL PALLARS JUSSÀ 

Tipus d’acció: Servei    Transversalitat:  

Objectius:  

- Fomentar l’intercanvi d’informació i la creació de xarxa entre les entitats de la comarca 

- Millorar la comunicació i la difusió de les activitats que realitzen les entitats 

Descripció 

L’acció consisteix en crear un portal que albergui totes les entitats de la comarca, classificades per 

àmbits d’actuació. Aquest portal ha de contenir la informació descriptiva sobre cada entitat, les 

dades de contacte, l’enllaç amb la pàgina web respectiva si en tenen, i també un espai d’agenda i 

un espai de fòrum per facilitar l’intercanvi d’informació entre les entitats.   

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntaments, entitats 

Grau de prioritat Mitjà 

Termini d’inici Curt 

Període implantació 2012 i manteniment  

Estimació cost 

econòmic 
Assumible amb recursos propis  

Possibles fonts de 

finançament 
-  

Indicadors de 

seguiment 

Portal creat 

Entitats del portal  

Valoració realitzada per part de les entitats    
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3.33.33.33.3. . . . Taules de Taules de Taules de Taules de síntesi síntesi síntesi síntesi del Pla d’Acció Ambientaldel Pla d’Acció Ambientaldel Pla d’Acció Ambientaldel Pla d’Acció Ambiental    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.Taules d’accions ordenades per Taules d’accions ordenades per Taules d’accions ordenades per Taules d’accions ordenades per línies estratègiqueslínies estratègiqueslínies estratègiqueslínies estratègiques    

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ ACTIVA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA 
COMARCA 

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

1.1 ELABORAR EL PLA DIRECTOR INTEGRAL DELS VALORS PATRIMONIALS DE LA COMARCA    Alt Curt 

1.2 
DONAR CONTINUÏTAT A LES ACCIONS PREVISTES EN EL PROJECTE DE GESTIÓ DEL RIU NOGUERA 

PALLARESA EN EL TRAM ENTRE ELS EMBASSAMENTS DE SANT ANTONI I TERRADETS 
Alt Curt 

1.3 PLA DE RECUPERACIÓ I MANTENIMENT DE LES CABANERES         Mitjà Mitjà 

1.4 
REFORÇAR LA VALL FOSCA COM A PORTA D’ENTRADA AL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I 

LLAC DE SANT MAURICI          
Baix Curt 

1.5 
FOMENTAR LA CREACIÓ DE PETITS HORTS MUNICIPALS EN ZONES ABANDONADES O SOLARS 

SENSE CONSTRUIR 
Baix Curt 

1.6 ELABORAR LA CARTA DEL PAISATGE DE LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ   Mitjà Mitjà 

1.7 REUNIONS DE TREBALL SOBRE LA GESTIÓ DE LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA DE BOUMORT          Alt Mitjà 

1.8 
PROMOURE ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ DELS HÀBITATS PER RECUPERAR LES ESPÈCIES 

AUTÒCTONES 
Alt Curt 

1.9 PLA DE MANTENIMENT I RECUPERACIÓ DELS BARRANCS DE LES CONQUES FLUVIALS      Alt  Mitjà 

1.10 CONSTITUIR UN PATRONAT DE TURISME COMARCAL Alt Curt  

1.11 CREAR PRODUCTES TURÍSTICS DIFERENCIATS I AMB VALOR AFEGIT Alt Mitjà 
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1.12 

CREACIÓ D’ITINERARIS INTERPRETATIUS I EDICIÓ DE GUIES INTERPRETATIVES DEL MEDI 

NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA PER A LA PRÀCTICA DEL TURISME ACTIU (senderisme, 

BTT, rutes a cavall) 

Mitjà Mitjà 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE L’AIGUA 

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

2.1 CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER AL CONSUM RACIONAL D’AIGUA Mitjà Curt 

2.2 
EXECUTAR LES ACCIONS PREVISTES EN ELS PLANS DIRECTORS D’ABASTAMENT DE L’AIGUA DELS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA 
Alt Curt  

2.3 
AMPLIAR L’ABASTAMENT D’AIGUA A LES MASIES I GRANGES A PARTIR DE LA XARXA DE 

DISTRIBUCIÓ DEL REGADIU DE LA CONCA DE TREMP      
Alt Curt  

2.4 SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT I CONTROL DELS CLORADORS       Mitjà Mitjà 

2.5 INSTAL·LAR ELS COMPTADORS EN AQUELLS PUNTS ON HI HAGI AFORAMENTS   Alt Curt 

2.6 FOMENTAR L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS D’ESTALVI D’AIGUA Mitjà Curt 

2.7 JORNADA INFORMATIVA SOBRE MODELS DE TARIFES D’ABASTAMENT D’AIGUA         Alt Curt 

2.8 FER ACTUACIONS DE MILLORA EN LA XARXA DE CLAVEGUERAM DELS NUCLIS    Alt Mitjà 

2.9 
ESTUDI SOBRE LA VIABILITAT DE REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES DEPURADES AL NUCLI DE 

TREMP     
Baix Mitjà 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: APOSTAR PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES  

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

3.1 PROMOURE LA CREACIÓ DE L’OFICINA COMARCAL DE L’ENERGIA Mitjà Mitjà 

3.2 CAMPANYA SOBRE ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES Mitjà Mitjà 

3.3 SISTEMA DE BONIFICACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’APROFITAMENT SOLAR TÈRMIC Mitjà Mitjà 

3.4 PLA ESTRATÈGIC DE L’ENERGIA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE LA COMARCA Mitjà Mitjà 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: ASSOLIR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE   

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

4.1 PLA DE MOBILITAT DE LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ    Mitjà Mitjà 

4.2 PORTAL A INTERNET PER A COMPARTIR COTXE   Mitjà Curt  

4.3 CREACIÓ DELS CAMINS ESCOLARS Mitjà Mitjà 

4.4 TREBALLAR AMB LES EMPRESES DE TRANSPORT PÚBLIC PER A LA MILLORA DEL SERVEI Mitjà Curt 

4.5 SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA    Mitjà Mitjà 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA, RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT, I AMB VINCULACIÓ AMB 

LA COMARCA 

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

5.1 SEMINARI SOBRE DISTINTIUS DE QUALITAT I TAULA D’EXPERIÈNCIES Mitjà Curt 

5.2 
IMPULSAR LA CREACIÓ D’UN DISTINTIU DE QUALITAT PER ALS PRODUCTES I SERVEIS DEL 

PALLARS JUSSÀ 
Mitjà Curt 

5.3 
CAMPANYA DE PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES LOCALS DE QUALITAT, 

ARTESANS I ECOLÒGICS DEL PALLARS JUSSÀ   
Mitjà Curt 

5.4 CATÀLEG DELS PRODUCTES DE QUALITAT DEL PALLARS JUSSÀ Alt Curt 

5.5 
PUNT D’INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES ARTESANS DE QUALITAT DE LA 

COMARCA 
Mitjà Curt 

5.6 ELABORAR UNA CARTA GASTRONÒMICA AMB PRODUCTES LOCALS DE QUALITAT Mitjà Mitjà 

5.7 
AMPLIAR LA INTRODUCCIÓ DELS PRODUCTES ECOLÒGICS I LOCALS DE QUALITAT EN 

MENJADORS COL·LECTIUS DEL PALLARS JUSSÀ 
Mitjà Curt  

5.8 SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILITAT SOCIAL A L’EMPRESA Baix Mitjà 

5.9 ANÀLISI SOBRE ELS NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ Mitjà Curt 

5.10 CARTA COMERCIAL DE SERVEIS DEL PALLARS JUSSÀ Baix Curt 

5.11 
OFERIR UNA CASA D’OFICIS, UN TALLER D’OCUPACIÓ  O UNA ESCOLA TALLER SOBRE ARTESANIA 

D’ARTS I OFICIS 
Baix Mitjà 

5.12 
IMPLICACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN EL TREBALL EN XARXA PER A LA 

DINAMITZACIÓ DE L’ARTESANIA D’ARTS I OFICIS 
Mitjà Curt 

5.13 IMPULSAR UN CENTRE LOGÍSTIC AGROALIMENTARI DEL PALLARS JUSSÀ Alt Mitjà 
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5.14 ESTUDI SOBRE CULTIUS ASSOCIATS AL NOU REGADIU DE LA CONCA DE TREMP Alt Mitjà 

5.15 ASSESSORAMENT TÈCNIC A LES COMUNITATS DE REGANTS DE LA COMARCA Alt Curt 

5.16 JORNADA FORMATIVA I VISITA SOBRE TÈCNIQUES DE MANEIG EN CULTIUS DE REGADIU Mitjà Curt 

5.17 
ESTUDI DE VIABILITAT SOBRE LES POSSIBILITATS QUE LA CONCA DE TREMP SIGUI UNA ÀREA DE 

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA ECOLÒGICA   
Mitjà Curt  

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: SENSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ EN TEMÀTICA AMBIENTAL I CONEIXEMENT DEL TERRITORI, I 

ENFORTIR LES ENTITATS AMBIENTALS DE LA COMARCA 

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

6.1 PROGRAMA DE SORTIDES “DESCOBREIX LA COMARCA” Mitjà Mitjà 

6.3 CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT Baix Curt 

6.4 PROMOURE EL PROGRAMA ESCOLES VERDES ENTRE ELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA Mitjà Curt 

6.5 DINAMITZACIÓ DEL CENTRE AMBIENTAL DE TREMP Alt Mitjà 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS 

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

7.1 
DONAR CONTINUÏTAT A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

AMBIENTAL SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA ADREÇADES A LA CIUTADANIA 
Mitjà Curt 

7.2 
CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ DELS RESIDUS ADREÇADA A LES ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES   
Mitjà Curt  

7.3 JORNADA DE PORTES OBERTES A LES DEIXALLERIES   Mitjà Curt 

7.4 DISSENYAR I IMPLANTAR UN SISTEMA DE BONIFICACIÓ EN L’ÚS DE LES DEIXALLERIES    Mitjà Curt 

7.5 ANÀLISI DEL MODEL DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA Mitjà Curt  

7.6 APLICAR LA POTESTAT SANCIONADORA QUE PREVEU LA LEGISLACIÓ Mitjà Mitjà 

7.7 TREBALLAR AMB LA VAL D’ARAN PER A LA MILLORA DELS RESULTATS DE RECOLLIDA SELECTIVA Mitjà Curt  

7.8 APLICAR UNA TAXA A LES PETITES EMPRESES QUE FAN ÚS DE LA DEIXALLERIA   Mitjà Curt  

7.9 UBICAR PUNTS DE RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS   Mitjà Curt 

7.10 SEGUIMENT DEL COMPOSTATGE ALS NUCLIS DE POBLACIÓ   Mitjà Curt 

7.11 ELABORAR LES ORDENANCES MUNICIPALS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ Mitjà Mitjà  

7.12 ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE FER UNA PLANTA DE TRIATGE Mitjà Mitjà 

7.13 
ELABORAR I APLICAR LES ORDENANCES MUNICIPALS REGULADORES DE LES DEJECCIONS 

RAMADERES 
Mitjà Mitjà 

7.14 
ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT DE PURINS I 

GENERACIÓ DE BIOGÀS 
Mitjà Mitjà 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8: MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL  

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

8.1 
CREAR LA FIGURA DEL TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A EN TEMES AMBIENTALS A NIVELL 

COMARCAL 
Alt  Curt 

8.2 INCORPORAR INFORMACIÓ AMBIENTAL A LA WEB DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ Mitjà Curt 

8.3 AMBIENTALITZACIÓ DE LES FIRES I FESTES DE LA COMARCA Baix Curt 

8.4 
INCORPORACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I SOCIALS EN LA COMPRA DE BÉNS I EN LA 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA   
Baix Curt 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 9: PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA COHESIÓ SOCIAL   

Codi Acció Grau de prioritat Termini d’inici 

9.1 PROGRAMA FORMATIU EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA Mitjà Curt 

9.2 JORNADA SOBRE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Baix Curt 

9.3 CREAR UN PORTAL D’ENTITATS DEL PALLARS JUSSÀ Mitjà Curt 
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PLA DE PLA DE PLA DE PLA DE 
SEGUIMENT SEGUIMENT SEGUIMENT SEGUIMENT     
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4444. . . . PLA DE SEGUIMENTPLA DE SEGUIMENTPLA DE SEGUIMENTPLA DE SEGUIMENT    
 

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    
El Pla de Seguiment ofereix les eines necessàries per tal d’avaluar si s’estan produint canvis que 

afavoreixin un desenvolupament sostenible, seguir l’evolució de la implantació del Pla d’Acció 

Ambiental, mesurar els efectes que tenen les diverses accions implantades sobre el medi ambient 

i articular un mecanisme per a implicar els agents econòmics i socials en la realització de les 

accions i el seu seguiment. L’eina bàsica per a assolir els objectius esmentats és el sistema 

d’indicadors ambientals, que es presenta a continuació, seguit d’una proposta de mecanisme per 

al seguiment de la seva implementació. 

 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Sistema d’indicadors Sistema d’indicadors Sistema d’indicadors Sistema d’indicadors 
ambientalsambientalsambientalsambientals    
    

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    

Un indicador ambiental és una dada que ens dóna informació sobre la situació ambiental en el 

que ens trobem i si avancem en direcció cap a un desenvolupament sostenible. Segons indica el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge dins de l’Agenda 21 de Catalunya, les característiques 

que ha de tenir un bon indicador són: 

• Selectivitat. La funció dels indicadors perd sentit quan es compta amb una bateria massa 

ampla d'indicadors que no permet la interpretació essencial de la realitat. 

• Representativitat. Han d'informar d'un concepte que sigui clau per la matèria ocupada. Per la 

seva banda les matèries mesurades pels indicadors han de tenir una rellevància per les 

polítiques que han estat definides o s'han de definir. 

• Mesurabilitat. Un indicador no existeix si no es pot mesurar. Teòricament podem definir 

indicadors claus per a la captació de la realitat però no serveixen de res si resulten inviables a 

la pràctica. De vegades s'ha de sacrificar la representativitat per la mesurabilitat. 

• Fiabilitat. La dada oferta ha de tenir una qualitat que permeti afirmar que el valor real és molt 

proper al resultat de la mesura efectuada. Aquesta característica lliga amb la mesurabilitat. 
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• Consistència. L'alteració del seu valor ha de provenir de la variació real per causes estables i no 

d'errors en la mesura o de fluctuacions conjunturals, a no ser que l'objectiu de l'indicador sigui 

l'observació de fluctuacions amb una alta freqüència. 

• Sensibilitat. A la vegada que consistent, un indicador ha de permetre identificar evolucions de 

la realitat. De poc serveix un indicador que es mantingui constant al llarg del temps, a no ser 

que es vulgui comparar la situació de diferents àmbits o sectors en un mateix moment. 

• Adaptabilitat. Els indicadors vàlids en un context poden ser inadequats en un context diferent 

tot i que la finalitat de la mesura sigui la mateixa. 

• Definició. Han d'estar ben definits de forma que no hi hagi dubte del valor que s'està mesurant 

i evitar ambigüitats. 

• Estabilitat. Un sistema d'indicadors ha de permetre la seva vigència sobre un període 

relativament prolongat de temps a fi i efecte que es puguin comparar anys diferents. Això no 

vol dir que el sistema d'indicadors no es pugui anar modificant amb el pas del temps; les 

necessitats varien amb el temps. 

 

A més, també s’apunta que els indicadors han de ser operatius i fàcils de comunicar als seus 

usuaris potencials. El sistema d’indicadors del Pallars Jussà es composa de:  

• Indicadors de context. Ofereixen informació sobre el context territorial, econòmic i social del 

lloc on es desenvolupa l’Agenda 21, és a dir, a la comarca del Pallars Jussà.  

• Indicadors de l’Agenda 21. Serveixen per avaluar els efectes directes de l’Agenda 21 sobre 

diversos factors ambientals.  

Els indicadors de context tenen com a objectiu realitzar una radiografia del context territorial, 

econòmic i social en el que s’implanta l’Agenda 21, amb la finalitat de recollir possibles canvis que 

tinguin lloc en aquest context com a resultat indirecte d’accions de l’Agenda 21. Per exemple, si 

estem en un context en que l’economia de la comarca es veu afavorida, i alhora s’han implantat 

amb èxit diverses mesures relatives a la millora ambiental de les diverses activitats econòmiques, 

possiblement aquestes hi ha tingut una incidència en part d’aquesta millora. Contràriament, si 

una vegada implantades totes les accions, al llarg termini no s’observa una millora del context, 

possiblement les mesures proposades no hagin estat les adequades per a compatibilitzar les tres 

variables del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental. 

Els indicadors de l’Agenda 21 s’han elaborat seguint com a base el Sistema d’indicadors de la 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Partint d’aquest sistema, s’han seleccionat en 

primer lloc aquells indicadors adients per a un medi rural i un enfoc supramunicipal, i entre 

aquests, s’han pres finalment els indicadors que es poden calcular fàcilment amb les dades 

disponibles des de les administracions locals, de manera que es puguin anar actualitzant 

periòdicament i seguint la seva evolució des del mateix territori.  

Seguint la classificació de l’Agència Europea del Medi Ambient, aquests indicadors s’han classificat 

en: 
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• Indicadors de model: Són aquells que descriuen processos o fenòmens que impliquen 

nombrosos factors i que estan directament relacionats amb el model de desenvolupament 

d’un territori concret. 

• Indicadors de flux: Són els relatius als cicles de la matèria i l’energia. 

• Indicadors de qualitat ambiental: Fan referència a les característiques finals del medi 

ambient com a resultat de diversos processos que hi ha tingut lloc. 

 

El sistema d’indicadors que es proposa en aquest Pla de Seguiment es composa d’un total de 26 

indicadors de context i 13 de l’Agenda 21. Els indicadors de context es presenten en forma de 

taula-resum, per a tenir una visió general, i els indicadors de l’Agenda 21 es presenten en forma 

de fitxes que contenen aquesta informació: 

Tipus Indica si es tracta d’un indicador de model, de flux o de qualitat 

Descripció Explica quina és la informació que ens dóna aquest indicador 

Valor inicial 

Dóna el valor que té inicialment, el qual anirà evolucionant amb les 

posteriors actualitzacions, de manera que es podrà anar completant 

aquesta informació amb una gràfica de la seva evolució a mida que 

implementem el PAA 

Sistema de càlcul És la fórmula que permet calcular l’indicador 

Font de les dades Ens adreça a l’ens que disposa de les dades necessàries per calcular 

l’indicador 

Periodicitat de càlcul Fixa amb quina freqüència hem d’actualitzar l’indicador 

Tendència desitjada  
Indica quina és la tendència esperada de l’indicador (augment, 

manteniment o disminució) 
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4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. Indicadors de context Indicadors de context Indicadors de context Indicadors de context     

Dimensió Indicador (unitats) 

Valor 

Any Font Pallars 
Jussà 

Alt Pirineu 
i Aran 

Catalunya 

1.Evolució de 
la població 

1.1. Nombre d’habitants 
(absolut) 

13.978 76.662 7.512.381 2010 

Institut 
d’Estadística de 
Catalunya 
(IDESCAT) 

2.Components 
del 
creixement 
demogràfic 

2.1. Taxa bruta de 
creixement total (%) 

Creixement total respecte 
al nombre total 
d’habitants x 1000 

3,64 -2,14 4,90 2009 

Institut 
d’Estadística de 
Catalunya 
(IDESCAT) 

3.Estructura 
de la població 

3.1. Índex d’envelliment 
(%) 

Nombre d’habitants de 65 
anys i més respecte al 
nombre d’habitants de 
menys de 15 anys x 100 

211 139 106 2009 

Institut 
d’Estadística de 
Catalunya 
(IDESCAT) 

3.2. Índex de recanvi de 
la població en edats 
actives (%) 

Nombre d’habitants de 60 
a 64 anys respecte al 
nombre d’habitants de 15 
a 19 anys x 100 

130,4 113 114 2009 

Institut 
d’Estadística de 
Catalunya 
(IDESCAT) 

4. Densitat i 
distribució 
territorial de 
la població 

4.1. Densitat de població 
(habitants/km2) 

10,4 13,3 234,0 2010 

Institut 
d’Estadística de 
Catalunya 
(IDESCAT) 

4.2. Nombre d’entitats 
singulars de població 
(absolut) 

147 604 3.896 2010 

Institut 
d’Estadística de 
Catalunya 
(IDESCAT) 

4.3. Població que habita 
en disseminat (%) 

7,5 6,1 2,1 2009 

Institut 
Nacional 
d’Estadística 
(INE) 

5. Mercat de 5.1. Taxa d’atur (%) 6,3 5,8 9,8 2009 Institut 
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treball Nombre d’habitants 
aturats o desocupats 
respecte al nombre 
d’habitants actius o en 
edat de treballar (de 16 a 
64 anys) x 100 

d’Estadística de 
Catalunya 
(IDESCAT) 

5.2. Població total 
afiliada (absolut) 

4.111 26.515 2.977.413 2010 
Observatori del 
Treball 

5.3. Població afiliada al 
Règim General de la 
Seguretat Social  (RGSS) 
(%) 

64,1 68,1 82 2010 
Observatori del 
Treball 

5.4. Població afiliada al 
Règim Especial de 
Treballadors Autònoms 
(RETA) (%) 

35,9 31,9 18 2010 
Observatori del 
Treball 

5.5. Població total 
afiliada al sector agrari 
(%) 

13,2 6,4 1,15 2010 
Observatori del 
Treball 

5.6. Població total 
afiliada al sector de la 
indústria (%) 

6,6 6,8 16,14 2010 
Observatori del 
Treball 

5.7. Població total 
afiliada al sector de la 
construcció (%) 

13,6 14 8,05 2010 
Observatori del 
Treball 

5.8. Població total 
afiliada al sector dels 
serveis (%) 

66,5 72,9 74,65 2010 
Observatori del 
Treball 

5.9. Nombre d’empreses 
(absolut) 

1.229 8.713 607.641 2011 

Cambra Oficial 
de Comerç i 
Indústria de 
Lleida 

6. Sector 
agrari 

6.1. Superfície total 
ocupada per cultius 
agrícoles (%) 

12,1 - - 2009 

Departament 
d’Agricultura, 
Alimentació i 
Acció Rural 

6.2. Productors/es de 
producció agrària 
ecològica (absolut) 

77 226 1.626 2011 

Consell Català 
de la Producció 
Agrària 
Ecològica  
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6.3. PIB comarcal agrari 
(%) 

12,58 - 1,54 2009 

Anuari 
Econòmic 
Comarcal 2010. 
Caixa de 
Catalunya 

7. Sectors 
indústria, 
construcció i 
serveis 

7.1. Nombre d’empreses 
amb un volum mitjà de 
negoci superior a 15 
milions €/any (absolut) 

2 9 3.203 2011 

Cambra Oficial 
de Comerç i 
Indústria de 
Lleida 

7.2. Nombre d’empreses 
de més de 100 
treballadors (absolut) 

0 8 2.391 2011 

Cambra Oficial 
de Comerç i 
Indústria de 
Lleida 

7.3. PIB comarcal 
indústria (%) 

10,32 - 20,05 2009 

Anuari 
Econòmic 
Comarcal 2010. 
Caixa de 
Catalunya 

7.4.. PIB comarcal 
construcció (%) 

18,60 - 8,01 2009 

Anuari 
Econòmic 
Comarcal 2010. 
Caixa de 
Catalunya 

7.5. PIB comarcal serveis 
(%) 

58,50 - 70,4 2009 

Anuari 
Econòmic 
Comarcal 2010. 
Caixa de 
Catalunya 

8. Habitatge 
8.1. Habitatges construïts 
acabats de nova planta 
(absolut) 

236 1.359 41.425 2009 

Institut 
d’Estadística de 
Catalunya 
(IDESCAT) 

9. Turisme 
9.1. Places d’establiments 
de turisme rural (absolut) 

506 2.650 15.859 2010 
Dep.d’Innovaci
ó, Universitats i 
Empresa 
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4.2.3. F4.2.3. F4.2.3. F4.2.3. Fitxes d’indicadors ambientals itxes d’indicadors ambientals itxes d’indicadors ambientals itxes d’indicadors ambientals     

 

 

 

Tipus Indicador de model 

Descripció 

INDICADOR:  

Proporció de territori que es troba dins de municipis que disposen d’un 

instrument de planejament urbanístic municipal aprovat pel propi 

municipi (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Normes Subsidiàries de 

Planejament) o bé pel Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (Normes Bàsiques de Planejament) aprovat o modificat en un 

termini inferior als darrers 10 anys.  

 

SUBINDICADOR 1:  

Les Normes Bàsiques de Planejament són d’aplicació per un termini 

màxim de 4 anys (des de la seva aprovació el maig del 2010), i durant 

aquest període els municipis afectats hauran d’haver aprovat el POUM o 

bé hauran d’haver tramitat les seves pròpies Normes de planejament pel 

procediment ordinari.  

El subindicador 1 indica la proporció de  territori que disposa d’un 

planejament urbanístic municipal aprovat o modificat en un termini 

inferior als darrers 10 anys.  

Valor inicial 
100% valor de l’indicador 

37,10% valor del subindicador 1 

Sistema de càlcul 

INDICADOR:  

% de superfície dels municipis que disposen d’una figura de planejament 

urbanístic aprovada pel municipi o bé pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques municipal amb vigència inferior als 10 

anys/Superfície total dels municipis * 100 

 

Territori amb planejament urbanístic municipal amb menys de 10 anys de 

vigència  1 
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SUBINDICADOR 1:  

% de superfície dels municipis que disposen d’una figura de planejament 

urbanístic aprovada pel municipi amb vigència inferior als 10 

anys/Superfície total dels municipis * 100 

Font de les dades 
Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya (DPTOP). Any 2010 

IDESCAT per a la superfície dels municipis 

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  
Indicador: mantenir-se en un 100% 

Subindicador: incrementar fins arribar al 100%  
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Tipus Indicador de model 

Descripció 

Proporció de sòl que actualment està urbanitzat o ocupat amb 

infraestructures i altres usos urbans, respecte el total de sòl de la 

comarca. 

Valor inicial 1,32% (any 2008) 

Sistema de càlcul (Superfície de sòl urbanitzat/Superfície total )* 100 

Font de les dades Anuari Estadístic de Catalunya 2010. Dades de l’any 2008 

Periodicitat de càlcul Anual  

Tendència desitjada  Estabilització 

 

Ocupació urbana actual del sòl 

 
2 
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Tipus Indicador de model 

Descripció Nombre de vehicles de tracció mecànica per cada 1000 habitants.  

Valor inicial 

767,35 vehicles/1000 habitants 

 

Sistema de càlcul (Nombre de vehicles de tracció mecànica/Nombre d’habitants total)*1000 

Font de les dades IDESCAT  

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Disminució  

 

Índex de motorització  

 
3 
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Tipus Indicador de model 

Descripció 
Indica quina proporció dels desplaçaments que es generen a la comarca 

per a accedir a la feina o als estudis es realitzen en vehicle privat.  

Valor inicial 

 

62% de desplaçaments en vehicle privat  

Subindicadors:  

S1- 2,12% de desplaçaments només en transport públic 

S2- 0,14% de desplaçaments combinant transport individual i transport 

públic 

S3- 1% altres desplaçaments 

Sistema de càlcul 

(Nombre dels desplaçaments generats per motiu d’estudi o treball 

realitzats només en transport individual/Nombre total de desplaçament 

generats per motiu d’estudi o treball)*100  

Font de les dades IDESCAT. 2001 

Periodicitat de càlcul Quinquennal 

Tendència desitjada  

Disminució dels desplaçaments en vehicle privat 

Increment dels subindicadors S1+S2  

 

 

Ús del vehicle privat per motius de feina i estudi  

 
4 
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Tipus Indicador de model 

Descripció 
Nombre anual d’actes mediambientals amb la participació activa de la 

ciutadania convocada i nombre de participants que hi han pres part. 

Valor inicial 
11 actes de participació (any 2010)  

108 persones participants (any 2010) 

Sistema de càlcul 
Consisteix en el recompte del nombre d’actes de participació entorn de 

l’Agenda 21 que s’han realitzat i del nombre de participants.  

Font de les dades Elaboració pròpia 

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Increment del nombre de reunions i dels assistents 

 

Participació ciutadana en processos de sostenibilitat 
5 
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Tipus Indicador de flux 

Descripció Indica la quantitat de residus municipals que es generen per persona i dia 

Valor inicial 

1,33 kg/hab·dia (any 2009) 

 

Sistema de càlcul Kg anuals de residus municipals produïts/(nombre habitants * 365) 

Font de les dades Estadístiques de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Disminució  

 

Producció de residus municipals  
6 
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Tipus Indicador de flux 

Descripció Proporció de residus municipals que es recullen selectivament 

Valor inicial 

32,64% (any 2009) 

 

Sistema de càlcul 
(Tones anuals de residus municipals recollits selectivament / Tones anuals 

de residus municipals produïts )* 100 

Font de les dades Estadístiques de l’Agència de Residus de Catalunya 

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Increment fins a igualar el % del total de Catalunya 

 

 

 

 

Recuperació de residus municipals   
7 
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Tipus Indicador de flux 

Descripció 

Indica quina proporció dels residus industrials que s’han produït durant 

l’any (i que s’han declarat en la Declaració Anual de Residus) han estat 

recuperats.  

S’entén com a recuperació l’opció consistent a aprofitar les substàncies o 

els recursos energètics valuosos continguts en un residu (ARC). 

Valor inicial 8,95 % (any 2008)  

Sistema de càlcul 
(Tones de residus industrials produïts i recuperats (valorització externa i 

subproductes)/ Tones de residus industrials produïts )* 100 

Font de les dades Agència Catalana de Residus 

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Increment  

 

Recuperació de residus industrials    
8 
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Tipus Indicador de flux 

Descripció 

Indica el consum domèstic que es realitza en aquest territori diàriament i 

per cada habitant.  

Les dades que es presenten s’han extret del “Cens de les entitats 
subministradores de Catalunya” i fan referència només a l’abastiment 
d’aigua en baixa de Catalunya i als volums d’aigua subjectes i no exempts 
de Cànon d’Aigua que les entitats subministradores estan obligades a 
declarar davant l’Agència Catalana de l’Aigua. Per tant, no es 
comptabilitzen els següents volums d’aigua:   

a) El consum d'aigua fet per l'Agència Catalana de l'Aigua, les ELA i 
els òrgans de l'Estat per a operacions d'investigació o control, els 
sondeigs experimentals que no siguin objecte de cap aprofitament, 
les operacions de gestió i millora del domini públic hidràulic, i les 
efectuades amb destinació a obres públiques de la seva 
competència.  

b) Els consums fets pels serveis públics d'extinció d'incendis o els que 
amb les mateixes característiques siguin efectuats o ordenats per les 
autoritats públiques en situacions de necessitat extrema o 
catàstrofe.  

c) Els usos corresponents a la utilització de l'aigua que facin les 
entitats públiques per a alimentació de fonts públiques i 
monumentals, neteges de carrers i regs de parcs, jardins i camps 
esportius públics.  

d) L'abastament fet a través de les xarxes bàsiques definides per 
aquesta Llei i, en general, l'abastament en alta d'altres serveis 
públics de distribució d'aigua potable.  

e) El consum d'aigua per a l'ús agrícola, llevat que hi hagi 
contaminació de caràcter especial en naturalesa o quantitat per 
adobs, pesticides o matèria orgànica, comprovat pels serveis 
d'inspecció de l'Administració competent.  

f) Els usos domèstics de l'aigua en tots els nuclis de població de 
menys de 400 habitants de població base que no disposen de 
subministrament domiciliari d'aigua i de xarxa de tractament o 
evacuació d'aigües residuals.  

Valor inicial 162,54 litres/persona i dia (any 2009) 

Consum domèstic d’aigua    
9 
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Sistema de càlcul Litres d’aigua domèstica consumits anualment / (Nombre habitants*365) 

Font de les dades 
Cens de les entitats subministradores a Catalunya (ACA)  

Padró continu de població 

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Disminució  
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Tipus Indicador de flux 

Descripció 

Indica el consum industrial que es realitza en aquest territori diàriament i 

per cada abonat.   

Les dades que es presenten s’han extret del “Cens de les entitats 

subministradores de Catalunya” i fan referència només a l’abastiment 

d’aigua en baixa de Catalunya i als volums d’aigua subjectes i no exempts 

de Cànon d’Aigua que les entitats subministradores estan obligades a 

declarar davant l’Agència Catalana de l’Aigua. Per tant, no es 

comptabilitzen els següents volums d’aigua:   

a) El consum d'aigua fet per l'Agència Catalana de l'Aigua, les ELA i els 
òrgans de l'Estat per a operacions d'investigació o control, els 
sondeigs experimentals que no siguin objecte de cap aprofitament, 
les operacions de gestió i millora del domini públic hidràulic, i les 
efectuades amb destinació a obres públiques de la seva competència.  

b) Els consums fets pels serveis públics d'extinció d'incendis o els que 
amb les mateixes característiques siguin efectuats o ordenats per les 
autoritats públiques en situacions de necessitat extrema o catàstrofe.  

c) Els usos corresponents a la utilització de l'aigua que facin les 
entitats públiques per a alimentació de fonts públiques i 
monumentals, neteges de carrers i regs de parcs, jardins i camps 
esportius públics.  

d) L'abastament fet a través de les xarxes bàsiques definides per 
aquesta Llei i, en general, l'abastament en alta d'altres serveis públics 
de distribució d'aigua potable.  

e) El consum d'aigua per a l'ús agrícola, llevat que hi hagi 
contaminació de caràcter especial en naturalesa o quantitat per 
adobs, pesticides o matèria orgànica, comprovat pels serveis 
d'inspecció de l'Administració competent.  

f) Els usos domèstics de l'aigua en tots els nuclis de població de 
menys de 400 habitants de població base que no disposen de 
subministrament domiciliari d'aigua i de xarxa de tractament o 
evacuació d'aigües residuals.  

Valor inicial 226,7 litres/abonat i dia (any 2009) 

Consum industrial d’aigua    10 
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Sistema de càlcul 
Litres d’aigua  consumida pel sector industrial consumits anualment / 

(Nombre abonats*365) 

Font de les dades Cens de les entitats subministradores a Catalunya (ACA) 

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Disminució  
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Tipus Indicador de flux 

Descripció 

Proporció del consum d’aigua potable d’elevada qualitat que és 

substituïda per aigua depurada després d’un procés que garanteixi els 

valors establerts per l’ACA segons el tipus d’ús al qual es destinarà.  

Per al càlcul d’aquest indicador es prendrà com a volum d’aigua 

reutilitzada únicament aquella que s’utilitzi per a substituir consums ja 

existents, és a dir, que no es comptabilitzaran els nous usos que 

incorporin aigua reutilitzada, seguint les directrius establertes per la 

Fundación Nueva Cultura de l’Aigua en el seu informe “Alternatives per 

una gestió sostenible de l’aigua a Catalunya” realitzat per encàrrec de 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Valor inicial 0% (2010) 

Sistema de càlcul 

Litres d’aigua depurada per l’EDAR que es reutilitzen anualment com a 

substitució de consum d’aigua potable / litres totals consumits 

anualment 

Font de les dades Agència Catalana de l’Aigua 

Periodicitat de càlcul Bianual 

Tendència desitjada  Increment  

 

Grau de substitució del consum d’aigua potable per aigua depurada     
11 
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Tipus Indicador de flux 

Descripció 

Mesura el consum d’energia elèctrica per habitant i dia. També s’ha 

incorporat un subindicador sobre el consum domèstic per habitant  i any.  

Nota: Aquest indicador no inclou el consum total d’energia (manquen 

dades de gas natural, gasos liquats del petroli i els combustibles líquids 

d’automoció, que no s’han pogut aconseguir). S’aconsella incloure 

aquestes dades quan sigui possible, per tal de disposar de l’indicador 

“consum final d’energia”. 

Valor inicial 

INDICADOR:  

• Consum mitjà d’energia elèctrica per habitant:  

                    4.764,71 Kwh/habitant i any 

SUBINDICADOR: 

• Consum d’energia elèctrica en l’àmbit domèstic per habitant:  

                        2.119,18 Kwh/habitant i any 

Sistema de càlcul 

 

Font de les dades 

Institut Català de l’Energia. Any 2006. 
Nota: Per obtenir les dades, cal fer sol·licitud per carta o bé per correu 

electrònic.   

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Disminució 

 

Consum d’energia elèctrica      12 
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Tipus Indicador de qualitat 

Descripció 
Proporció de la superfície forestal (arbrada i no arbrada) que ha estat 

afectada per un incendi forestal 

Valor inicial 

 

Sistema de càlcul (Superfície forestal cremada / Superfície forestal total )* 100 

Font de les dades Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.  

Periodicitat de càlcul Anual 

Tendència desitjada  Disminució 

 

Superfície forestal cremada       13 
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4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. Quadre de síntesi dels indicadors Quadre de síntesi dels indicadors Quadre de síntesi dels indicadors Quadre de síntesi dels indicadors 
ambientalsambientalsambientalsambientals    

Indicador Valor inicial 
Periodicitat de 

càlcul 

Tendència 

desitjada 

1. Territori amb planejament urbanístic 

municipal amb menys de 10 anys de 

vigència, aprovat pel propi municipi o 

bé pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques  

100% (2010) 5 anys Mantenir-se 

S1.Territori que disposa de planejament 

urbanístic aprovat pel propi municipi  
37,10% (2010) 5 anys ↑ fins el 100% 

2. Ocupació urbana actual del sòl 1,32% (2008) Anual Mantenir-se 

3. Índex de motorització 

767,25 

vehicles/1000 

habitants (2009) 

Anual ↓ 

4. Ús del vehicle privat per la mobilitat 

de feina i estudis  
62% (1001) Quinquennal ↓ 

S1. Desplaçaments en transport públic 2,12% Quinquennal ↑ de S1 + S2  

S2. Desplaçaments que combinen 

transport individual i transport públic 
0,14% Quinquennal ↑ de S1 + S2  

5. Participació ciutadana en processos 

de sostenibilitat 

11 actes (2010) 108 

persones (2010) 
Anual ↑ 

6. Producció de residus municipals 
1,33 kg/hab*dia 

(2009) 
Anual ↓ 

7. Recuperació de residus municipals 32,64% (2009) Anual ↑ 

8. Recuperació de residus industrials 8,95% (2008) Anual ↑ 

9. Consum domèstic d’aigua 

162,54 litres 

/persona i dia 

(2009) 

Anual ↓ 

10. Consum industrial d’aigua  
226,7 litres/any i 

abonat (2009) 
Anual ↓ 

11.  Grau de substitució del consum 

d’aigua potable per aigua depurada 
0% Anual  ↑ 

12. Consum d’energia elèctrica per 

habitant i any 

4.764,71 

Kwh/habitant i any 

(2006) 

Anual ↓ 

S1. Consum d’energia elèctrica en 

l’àmbit domèstic per habitant i any 

2.119,18 

Kwh/habitant i any 

(2006) 

Anual ↓ 
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13. Superfície forestal cremada 0,91% (2009) Anual 
↓ fins arribar a 

0 

 

 

 

 

 


