
2. El Pla d’Acció Local de Cassà de la Selva 
 
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Cassà de la Selva és un pla 
estratègic que integra els diferents aspectes socials, ambientals i econòmics seguint 
els principis d’un desenvolupament sostenible, establint un conjunt d’estratègies, 
programes i accions que orientin les línies a seguir de cara al desenvolupament 
sostenible del municipi.   
 
El Pla d’Acció Local de Cassà de la Selva s’estructura jeràrquicament en 6 línies 
estratègiques o  objectius,  que es desenvolupen en programes d’actuació o àmbits 
temàtics,   i es concreten en un conjunt d’accions i projectes. 
 
 

Taula 1. 
Estructura del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 

Definició de les línies estratègiques d’actuació o objectius que 
defineixen la política municipal cap a la sostenibilitat 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ Camps concrets d’actuació o àmbits temàtics dins de cada línia 
estratègica 
 

ACCIONS I PROJECTES Projectes, treballs i accions concretes que es proposa 
portar a terme 
 

 
 

Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les 
fitxes detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, fa una 
descripció detallada de l’acció, i es complementa amb una valoració sobre diversos 
aspectes relacionats amb l’aplicació de l’acció (terminis d’execució, prioritat, fonts de 
finançament, sectors involucrats en l’execució i valoració econòmica). 
 
Els aspectes considerats en aquesta valoració són:  
 

• Terminis: es valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció, diferenciant si el 
termini és curt (0 a 2 anys), mitjà (3 a 5 anys) o llarg (6 – 10 anys).  

 
• Prioritat: Indica l’ordre que cal realitzar les accions dins d’un mateix termini de 

temps. La prioritat es valora en alta, mitjana i baixa en funció de la rellevància 
de l’actuació per avançar cap a la sostenibilitat del municipi.   

 
• Sectors involucrats en la seva execució: es valora el grau de competència 

municipal per a portar a terme l’acció i la implicació d’altres entitats o 
organismes. En algunes accions l’Ajuntament pot fer poc més que de mediador 
o d’impulsor, mentre que en d’altres n’és el principal responsable.  

 
• Fonts de finançament:  es valoren les possibles subvencions o ajuts per a 

l’aplicació de la mesura, indicant les institucions  i organismes que poden 
finançar l’acció. El codi d’identificació d’organismes i institucions és el següent:  
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Acrònims utilitzats en les fitxes 
 

AAVV Associacions de Veïns  
ABS Àrea Bàsica de Salut 
ACA Agència Catalana de l’Aigua  
ACC Associació de Comerciants de Cassà  
AMPA Associació de Pares i Mares  
ACS Ajuntament de Cassà de la Selva 
BCL Banc de Crèdit Local 
CCG Consell Comarcal del Gironès 
CCS Consell Comarcal de la Selva 
CE  Centres d’ensenyament 
CEMA Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (DMA) 
CILMA Centre d’Iniciatives Locals de Medi Ambient 
CIPN Centre d’Iniciatives de la Producció Neta 
CPF Centre de la Propietat Forestal 
GESESA Empresa depuradora 
DARP  Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
DBS Departament de Benestar Social 
DdG Diputació de Girona 
DGPNMF Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic 
DE Departament d’Ensenyament 
DGC Direcció General de Carreteres 
DMA Departament de Medi Ambient 
DICT Departament d’Indústria, Comerç i Turisme 
DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
DSSS Departament de Sanitat i Seguretat Social 
DT Departament de Treball 
DTU Departament de Turisme 
EAP Equip d’Atenció Psicopedagògica 
EL Entitats locals 
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
GENCAT Generalitat de Catalunya 
ICAEN Institut Català de l’Energia 
IDAE Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía 
JR Junta de Residus 
MF  Ministerio de Fomento 
MINER Ministerio de Indústria y Energia 
PUOSC Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
SI Sector industrial 
SSAP Serveis Social d’Atenció Primària 
UdG Universitat de Girona 

 
   

• Valoració econòmica: es valora el grau d’inversió necessari per a portar a 
terme l’acció. El grau d’inversió s’estima sempre que sigui possible. Es valora 
com a organitzatiu i/o tècnic quan la inversió depèn bàsicament de tasques 
tècniques o gestions que pot dur a terme l’Ajuntament amb l’actual 
infrastructura. 

 
 



 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. 
LA SERRA I L’ENTORN RURAL I NATURAL DE PLANA: CONSERVACIÓ, ÚS I RELACIÓ 
AMB EL POBLE 
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
1.1 Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural de plana. 
1.2 Protecció i restauració del patrimoni natural. 
 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. 
L’ÚS EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS EN LA GESTIÓ DEL SISTEMA URBÀ 
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
2.1 Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables  
2.2 Gestió integral del cicle de l’aigua 
2.3 Minimització i valorització de residus 
2.4 Millora de la qualitat de l’aire 
2.5 Prevenció i control de riscos  
 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
3.1 Urbanisme i territori  
3.2 Promoure una mobilitat sostenible  
3.3 Millora del paisatge urbà 
 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. 
PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
4.1. Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 
4.2. Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 
4.3. Enfortir i diversificar l’activitat industrial de Cassà 
4.4. Millora del comerç i els serveis de Cassà 
 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5. 
POTENCIAR LA IDENTITAT DE CASSÀ, LA COHESIÓ SOCIAL  I LA QUALITAT DE 
VIDA DE TOTS ELS CIUTADANS  



 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
5.1. Cultura i associacionisme 
5.2. Salut i benestar social 
5.3. Impulsar un projecte educatiu integral 
5.4. Facilitar l’accés a l’habitatge 
 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6. 
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ PARTICPACIÓ CIUTADANA  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
6.1. Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i de la 
pedagogia participativa 
6.2. Elaboració i difusió d’indicadors de seguiment del PALS 
 

 
 


