
Línia estratègica 4.  
 
Promoure un teixit econòmic equilibrat i 
sostenible  
 
 
 
 
“...Intentarem crear llocs de treball que contribueixin a la sostenibilitat de la 
comunitat i redueixin, així, l’atur. A l’hora de mirar d’atraure o crear llocs de 
treball, valorarem els efectes de qualsevol oportunitat de treball en termes de 
sostenibilitat per tal d’encoratjar la creació de llocs de treball de llarg termini i 
productes de llarga vida d’acord amb els principis de la sostenibilitat “.  
 

Principi 1.7 Carta d’Aalborg 
 
“Estem convençuts que l’economia –entesa com el conjunt d'activitats que 
transformen els recursos naturals per convertir-los en béns i serveis que 
satisfan les necessitats socials i personals- ha de ser justa des del punt de vista 
social i eficient des del punt de vista ecològic, tot evitant el consum innecessari 
de recursos no renovables”  
 

Apartat B-2 de la Declaració de Hannover 
  
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
En relació a la línia estratègia  “Promoure un teixit econòmic equilibrat i sostenible”, el 
PALS desenvolupa 4 programes d’actuació, i un total de 11 accions.  
 
 
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  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.1. 

Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.1.1. 

CREACIÓ D’UN SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COHESIÓ SOCIAL 

Descripció: 
  
La creació d’un servei de promoció econòmica ha de servir per fomentar i aglutinar les 
diferents actuacions municipals en matèria de promoció de l’activitat econòmica i de 
foment de l’ocupació. Tot i que les funcions d’aquest servei poden ser múltiples, pot 
incorporar els següents àmbits de treball:  
 
- Servei d’assessorament i informació per a la creació d’empreses, per a l’elaboració 

d’un pla d’empreses, informació del sòl industrial i comercial, informació de les línies 
financeres, informació i tramitació d’ajuts i subvencions, altres informacions d’interès 
empresarial.  Aquest servei permetrà agilitar alguns processos administratius de 
l’administració local en relació a les empreses.  

- Potenciar i optimitzar la borsa de treball que actualment disposa l’ajuntament de  
Cassà. A través de la borsa de treball es gestionaran les ofertes/demandes de llocs de 
treball locals (juntament amb les del Servei Català de Col·locació). A partir d’aquesta 
borsa de treball cal realitzar una selecció de personal per empreses a tots nivells 
(administratius, peons, comercials, enginyers, etc.). La borsa de treball disposarà dels 
mecanismes necessaris per conèixer amb exactitud els aturats/des de Cassà, el seu 
perfil professional i cultural, per així poder promoure les actuacions específiques per 
inserir-los novament al mercat de treball. 

- Servei d’infrastructures, el qual permeti l’assessorament a les empreses (servei 
telemàtic, sala de reunions, sala d’actes, aules de formació, etc.) i també un servei de 
creació d’empreses o viver d’empreses.  

- Servei de formació, orientació i inserció laboral. Promoure i coordinar cursos de 
formació ocupacional de manera continuada (potser realitzats coordinament amb 
d’altres municipis) enfocats a l’orientació laboral dels treballadors en atur i ajustats a 
les necessitats laborals dels treballadors i empreses de Cassà.  

- Línia de treball específica per a la promoció de la indústria surera i el suro com a 
producte molt identificatori de Cassà.  

 
Des d’aquest servei de promoció econòmica s’impulsarà la creació d’una associació 
d’industrials de Cassà. 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, SI, sindicats  

Fonts de finançament: SI, DT, FORCEM 

Valoració econòmica: 48,080,97 €/any (8 M PTAS/ANY).  (pel funcionament del servei 
de promoció econòmica) 

 



 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.1. 

Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.1.2. 

ELABORAR UNA BASE DE DADES DE LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES DE CASSÀ 

Descripció: 
 
L’actual base de dades de l’IAE resulta poc pràctica de gestionar i interpretar per diferents 
motius (gran variabilitat d’epígrafs, hi ha activitats que no declaren una adreça i per tant 
són difícils d’ubicar, una mateixa activitat pot disposar de dos o més IAE, etc.). 
 
Per a millorar el control municipal l’Ajuntament crearà una base de dades de totes les 
activitats econòmiques de Cassà. Aquesta base de dades inclourà tota la informació 
ambiental de cada empresa (inscripció al CAPCA, potència elèctrica contractada, nivell de 
contaminació i principals focus contaminants, etc.) d’acord amb els requeriments de la Llei 
Integral d’Intervenció de l’Administració Ambiental.   L’Ajuntament haurà de revisar i 
actualitzar la base de dades com a mínim una vegada a l’any. 
 
Terminis: Mitjà (3 a 5 anys)   

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, OGAU 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic (l’elaboració i manteniment de la base de 
dades de les activitats econòmiques de Cassà es pot assumir amb l’actual estructura 
tècnica de l’Ajuntament) 

 



 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.1. 

Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.1.3. 

CONSTITUIR UN CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE CASSÀ 

Descripció: 
 
Per tal d’establir un marc de comunicació i d’intercanvi entre l’ajuntament i el sectors 
econòmics i socials de Cassà, es planteja la constitució d’un Consell econòmic i social.   
 
En el Consell es constituirà com a òrgan reglamentat, i tindrà una representació dels 
diferents sectors econòmics (industrials, comerciants, agricultors) i socials (sindicats, 
principals entitats socials, món educatiu, serveis sòcio-sanitaris, etc.) de Cassà. 
 
Es proposa la creació d’una Comissió social, de caràcter tècnic, que tingui com a base de 
treball: 
 

• Analitzar la situació social i econòmica de Cassà 
• Fer propostes de treball conjunt, elaborant plans estratègics de millora 
• Desenvolupar programes en el territori adaptats a la realitat local 

 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, sectors econòmics i socials de Cassà  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA              
4.2.  

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.1. 

IMPULSAR UNES BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I 
RAMADERES  

Actuació 19. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció:  
 
A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 261/1996 de 16 de febrer, que transposa la 
directiva comunitària 91/676/CEE, la Generalitat de Catalunya ha elaborat i posat en 
marxa un Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats.  L’objectiu final 
d’aquest nou ordenament jurídic és reduir la contaminació provocada pels nitrats d’origen 
agrari i actuar preventivament contra noves contaminacions d’aquesta mena. Una de les 
línies estratègiques contemplades es basa en l’aprovació de codis de bones pràctiques 
agràries que contribueixin a reduir la contaminació produïda pels nitrats d’origen agrari. En 
aquest sentit la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient ha elaborat el 
Programa per al foment de la bona gestió de les dejeccions ramaderes, per a la 
promoció, assessorament, difusió i formació de les bones pràctiques agràries, i 
especialment per a una correcta gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya. Aquest 
programa consta d’un conjunt de materials i actuacions formatives i divulgatives que 
s’adreça als ramaders, agricultors i professionals relacionats amb el sector agrícola. 
 
El consum d’aigua per part de l’agricultura també és un aspecte important en la bona 
gestió ambiental del sector. Cassà té diverses explotacions de regadiu (fruiters 
principalment) que suposen un consum significatiu. El Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca promou des de fa un temps un programa de mesures d’estalvi 
d’aigua1, que permet als agricultors fer una gestió acurada de les aportacions d’aigua als 
conreus amb una actualització diària via Internet que facilita el DARP i el Servei de 
Meteorologia de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Cassà, amb la col·laboració dels agricultors i ramaders del municipi, 
impulsaran aquests programes per al foment de la bona gestió de les dejeccions 
ramaderes, i les mesures d’estalvi d’aigua. Per això s’organitzaran visites als agricultors, 
xerrades, cursets i materials d’informació i suport.   
 

Terminis: Curt-mig (0 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DARP, DMA, sector agrícola i ramader 

Fonts de finançament: Departament de Treball (cursos i materials), Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 24040 € (4 M Pts) 
 

                                                 
1 www.gencat.es/darp/reg 
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Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA              
4.2. 

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.2. 

FOMENT DE L’AGRICULTURA ECOLÒGICA A CASSÀ 

Actuació 20. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció:  
 
En el marc de la reforma de la Política Agrària Comuna de l'any 1992, es va dictar el 
Reglament 2078/1992 sobre mètodes de producció agrària compatibles amb les 
exigències de la protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural. 
Aquest Reglament és el punt de partida de les mesures, anomenades agroambientals, 
previstes amb l'objectiu de fomentar la reducció d'inputs o la utilització de mètodes 
d'agricultura biològica, amb la finalitat de disminuir els riscos de contaminació derivats de 
l'agricultura, afavorint sistemes de producció menys intensius, amb la intenció final de 
protegir el medi natural. El gener de 2000 es publica el Reial Decret 4/2001, de 12 de 
gener, pel que s'estableix un règim d'ajuts a la utilització de mètodes de producció agrària 
compatibles amb el medi ambient, en aplicació del Programa de Desenvolupament Rural 
per les Mesures d'Acompanyament a Espanya. El nou programa de mesures d'aplicació a 
Catalunya preveu les següents actuacions agroambientals: 
 
- Extensificació de la producció agrària 
- Tècniques ambientals de racionalització en l'ús de productes químics 
- Lluita contra l'erosió en medis fràgils 
- Protecció de flora i fauna en zones humides 
- Gestió integrada de les explotacions ramaderes extensives 
 
Els programes agroambientals preveuen l'establiment de contractes entre els titulars 
d'explotacions agràries i l'administració, d'una durada mínima de cinc anys, mitjançant els 
quals el titular es compromet a introduir un seguit de pràctiques agroambientals en la seva 
explotació i a canvi rep una prima que compensa la disminució de renda derivada de la 
introducció de la pràctica i s'afegeix un incentiu. 
 
L’Ajuntament de Cassà, amb la  col·laboració dels agricultors i ramaders de Cassà, 
impulsarà l’establiment de projectes agroambientals en el municipi, i donarà suport tècnic i 
de difusió a les explotacions que es transformin a l’agricultura ecològica 
  

Terminis: Mig-llarg (3 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DARP, sector agrícola i ramader 

Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 6010 € (1 M Pts)/any (per a la promoció dels programes) 
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ESTRATÈGICA  4 

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA              
4.2. 

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.3. 

IMPULSAR LA PRODUCCIÓ INTEGRADA COM MODEL 
AGRÍCOLA DE CASSÀ 

Actuació 21. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció:  
 
La Organització Internacional de Lluita Biològica (OILB) defineix la producció integrada 
(PI) com un sistema agrícola de producció d'aliments i d'altres productes d'alta qualitat, 
sistema que utilitza els recursos i els mecanismes de regulació naturals per tal d'evitar els 
aports perjudicials al medi ambient, i que assegura a llarg termini una agricultura 
sostenible. 
 
En un sentit més concret la producció integrada és pot definir com un sistema agrícola de 
producció d'aliments amb mètodes que respectin la salut humana i el medi ambient amb 
els objectius d'obtenir productes d'alta qualitat, minimitzar l'ús de productes agroquímics, 
optimitzar els mètodes de producció, i disminuir els residus. Per a la protecció dels cultius, 
la producció integrada combina la utilització de mètodes de lluita biològica per al control 
de les plagues juntament amb la utilització de les tècniques tradicionals basades en la 
utilització de productes agroquímics. 
 
A diferència de la producció ecològica, la producció integrada permet la utilització de 
productes agroquímics de síntesis (adobs, pesticides,...etc.), si bé aquesta utilització està 
restringida a l'ús d'unes determinades matèries autoritzades, que prèviament s'han definit 
en les Normes Tècniques específiques de producció per a cada cultiu.  
 
De manera similar amb l’actuació anterior, l’Ajuntament de Cassà, amb la  col·laboració 
dels agricultors i ramaders de Cassà, impulsarà l’establiment de projectes agroambientals 
en el municipi, i donarà suport tècnic i de difusió a les explotacions que participin en la 
producció integrada. 
 

Terminis: Mig-llarg (3 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DARP, sector agrícola i ramader 

Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 6010 € (1 M Pts)/any (per a la promoció dels programes) 
 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  4 

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA              
4.2. 

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.4. 

IMPULSAR LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES LOCALS 

Actuació 22. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció:  
 
Actualment a Cassà de la Selva no existeix cap productor d’agricultura ecològica. Donada 
la importància de la superfície agrícola de Cassà (prop de 4.000 Ha) i una demanda 
creixent de productes naturals i ecològics per part dels ciutadans, les actuacions anteriors 
ja han plantejat l’interès d’impulsar sistemes de producció ecològica i integrada al 
municipi.  
 
Paral·lelament és interessant que aquests productes trobin una sortida comercial a Cassà 
mateix (per exemple obrint una agro-botiga, o una parada al mercat municipal) i a 
municipis veïns (comercialització de productes ecològics a municipis turístics de la costa), 
de manera que es redueixin així els costos ambientals de desplaçament dels productes 
frescos de consum. 
 
L’objectiu de l’actuació serà el d’iniciar converses amb els sectors implicats (agrícola i 
comerç), elaborar un pla de viabilitat i impulsar la iniciativa privada per concretar el projecte. 
 

Terminis: Llarg (6 a 10 anys)  

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DARP, sector agrícola i ramader, sector 
comercial 
Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, ajuts 
del Departament de Comerç per als comerços locals 

Valoració econòmica: 12020 € (2 M Pts) (per a les converses i l’estudi de viabilitat) 
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ESTRATÈGICA  4 

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA              
4.2. 

Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:    
4.2.5. 

IMPULSAR LA REDACCIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I 
MILLORA FORESTAL (PTGMF) 

Actuació 23. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció:  
 
Actualment a Cassà de la Selva hi ha tres explotacions amb plans de gestió forestal 
aprovats que representen el 18% de la superfície forestal. Els plans tècnics de gestió i 
millora forestal (PTGMF), que impulsa el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya, 
són l’eina que s’utilitza per a definir la gestió i l’ordenació futura dels boscos privats a 
Catalunya. Les propietats amb PTGMF aprovats tenen nombrosos avantatges fiscals i 
ajuts directes per a les actuacions definides al pla. 
 
Les forests de Cassà, amb explotacions de suro, pinyes, fusta de pi, plantacions 
d’exòtiques, etc. suporten un gran aprofitament, el risc d’incendi i l’existència d’habitatges 
al medi forestal són tot de motius que fan especialment oportú de disposar de PTGMF.  
 
L’Ajuntament de Cassà cercarà el suport d’algun despatx d’enginyers forestals per 
organitzar xerrades tècniques i visites als propietaris del 82% de la zona forestal de Cassà 
que encara no disposen del pla, exposant-los les avantatges i explicant-los el procediment 
per a la seva redacció.  
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, Centre de la Propietat Forestal, despatx 
d’enginyers forestals 
Fonts de finançament: municipals. El Centre de la Propietat subvenciona la redacció 
dels PTGMF en convocatòries anuals d’ajuts. 

Valoració econòmica:  1502 € (0’25 M Pts) (per a les xerrades i visites tècniques) 
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Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.3. 

Enfortir i diversificar l’activitat industrial de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.3.1. 

CAPTAR NOVES INDÚSTRIES TECNOLÒGIQUES I DE 
QUALITAT   

Descripció: 
 
El sòl industrial de Cassà es troba força consolidat. No obstant això, la situació estratègica 
de Cassà (proximitat a Girona, bona accessibilitat, etc.) permeten intentar captar, de 
manera selectiva, noves indústries tecnològiques i de qualitat (amb la idea de la indústria 
del coneixement que s’impulsa a diferents ciutats: 22@BCN a Barcelona, etc.) 
 
A través del servei de promoció econòmica (vegeu acció 4.1.1) es proposa incentivar la 
creació o instal·lació al municipi de noves indústries tecnològiques i de qualitat.  
 
Terminis:  Mitjà-Llarg (5 a 10 anys) 

Prioritat:  Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: -- 

 
 

mailto:22@BCN
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Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.4. 

Millorar el comerç i serveis de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.4.1. 

IMPULSAR EL COMERÇ DE CASSÀ 

Descripció: 
 
Actualment existeix la Unió de botiguers de Cassà, com associació que ha començat a 
treballar per a millorar l’oferta comercial del poble (realitzen un concurs d’aparadors, una 
diada de botigues al carrer, etc.). 
 
L’ajuntament de Cassà treballarà per impulsar el comerç del poble, donant el màxim 
suport a l’Associació de Comerciants de Cassà, i sense oblidar que han de ser els propis 
comerciants els principals responsables de la dinamització  comercial.   
 
Algunes de les accions que es proposa portar a terme per tal d’enfortir l’activitat comercial 
de Cassà són:  
 
- Impulsar serveis comuns (la targeta comerç i d’altres serveis)  
- Realització de campanyes de promoció conjuntes 
- Disseny d’una pàgina web per promoure el comerç de Cassà (aquesta pàgina Web 

pot tenir  enllaç amb la web de l’Ajuntament de Cassà i la web de la Cambra de 
Comerç).  

- Disseny d’una marca pròpia del comerç a Cassà, i instal·lació d’elements de 
senyalització per afavorir el consum local i captar oferta turística.  

- Buscar finançament per a la millorar i modernització del comerç, etc. 
- Control dels locals vacants i impulsar la seva ocupació 
- Convenir cursos d’interès general pel comerç 
- Aplicació de les noves tecnologies  
 
Terminis: Curt (0 a 2 anys)  

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS,  ACC, Cambra de Comerç 

Fonts de finançament: ACC, Cambra de Comerç 

Valoració econòmica: 12.020,24 €/any (2 M PTAS/any) 

 



 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
4  

Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible 

PROGRAMA                
4.4. 

Millorar el comerç i serveis de Cassà 

ACCIÓ/PROJECTE:     
4.4.2. 

ELABORAR UN PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS 
EQUIPAMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS 

Descripció: 
 
L’ajuntament, amb la col·laboració de l’Associació de comerciants, elaborarà un Programa 
d’Orientació per als Equipaments Comercials i serveis1 (POEC),  amb l’objectiu d’adaptar 
l’oferta comercial i de serveis (restauració, hosteleria, etc.) a les necessitats dels 
consumidors (actuals i futurs), i també renovar i enfortir el petit i mitjà comerç de Cassà. 
 
1 El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme disposa d’una guia de Redacció del POEC 
 
Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACC, Cambra de Comerç 

Fonts de finançament: Cambra de Comerç 

Valoració econòmica: 9.015,18 € (1,5 M PTAS) 
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