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Dinamització dels espais
agraris i forestal
La finalitat d’aquest programa és donar suport al món rural, en concret al sector primari, i desenvolupant així tot el seu potencial com a motor de l’economia local, essent prioritaris la creació de teixit
productiu, el desenvolupament econòmic, la generació de llocs de treball i una gestió forestal i agrària
sostenibles des del punt de vista ambiental però també des del punt de vista econòmic i social.
També orienta les seves actuacions a treballar per afavorir la disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica agroforestal, afavorint la pagesia i preservant el territori, així com la qualitat del medi
ambient.

Àmbits de treball
•

Impuls d’actuacions de suport i millora per la
recuperació i millora de camps agrícoles.

•

Promoció de la silvopastura com a eina per a una
gestió sostenible dels espais agraris i forestals.

•

Desenvolupament d’eines per a incentivar, donar suport
i generar oportunitats per al sector primari a la comarca
tals com bancs de terres, la regulació del preu de la
terra, la mediació en l’arrendament de la terra, espai
test, accions d’acompanyament i assessorament,
foment d’una xarxa de col·laboracions entre els
productors, cerca de noves vies de comercialització,
etc. per tal de promoure l’accés a la terra de nova
pagesia i així revitalitzar el sector primari i garantir-ne la
sostenibilitat.

•

Desenvolupament d’accions de protecció de la
biodiversitat i els espais verds de la comarca.

•

Conservació i recuperació de varietats locals amb
la realització d’actuacions per a la prospecció, la
conservació i la recuperació de les varietats d’horta,
vinya, fruita i olivera, tals com la conservació de llavors,
la reintroducció de varietats locals i les accions de
comunicació i comercialització d’aquestes.
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Espais de concertació
i treball territorial
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Grups de treball tècnic i/o institucionals en
funció de les necessitats de concertació i
coordinació del programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions altres ens.

•

Convenis.

ODS
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Medi natural i biodiversitat
Aquest programa té com a finalitat fomentar, promocionar i contribuir a la defensa dels recursos, valors naturals i la biodiversitat del territori avançant cap a un model sostenible amb l’impuls de programes i accions específiques.
Compren les actuacions que dur a terme el Consell Comarcal en matèria de flora, fauna i paisatge,
inventari de camins, accés motoritzat, catalogació d’elements naturals així com d’altres en funció de
les necessitats del territori.

Àmbits de treball
Manteniment de la cartografia comarcal
•

Actualització del Mapa topogràfic de Catalunya en
col·laboració amb administracions i institucions
públiques.

•

Elaboració de cartografia comarcal i base de dades
en col·laboració i coordinació amb d’altres entitats i
administracions.

•

Foment de la unificació de criteris i terminologia de les
infraestructures comarcals multifuncionals (exemple
camins), per obtenir una codificació única que afavoreixi
la coordinació entre diferents administracions i àrees.

Base digital de dades comarcals
•

Creació d’una base de dades on es centralitzin i
actualitzin les dades digitals d’àmbit comarcal com
les infraestructures de prevenció d’incendis (millores,
conservació, ús...), i les d’interès comarcal.

Camins comarcals
•

Actualització i aprovació de l’inventari de camins
amb la incorporació de noves variables d’informació
d’interès comarcal. S’entén el terme camí en un
sentit ampli de la mobilitat: inclou pistes, camins,
senders i corriols, des dels que són aptes per a
la circulació de vehicles de 4 rodes fins als que
ho són només per a vianants. Se n’exclouen de
manera explícita les vies urbanes i les del Catàleg
de carreteres.

•

Col·laboració amb la Diputació de Barcelona
en el treball amb els municipis per a la
identificació, diagnosi i execució d’actuacions
encaminades a la millora dels camins d’interès
per la seva connectivitat, així com la seva eventual
transformació en carreteres, sota els criteris que
s’estableixin a tal efecte, així com la millora de les
carreteres que ho requereixen.
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Àmbits de treball
•

Realització d’estudis de diagnosi i projectes executius
de camins turístics i esportius.

•

Realització d’actuacions de senyalització dels camins
inclosos al projecte de la xarxa de camins comarcal.

•

Realització d’actuacions d’arranjament per adequar els
camins per a l’ús senderista, en bicicleta i a cavall.

20.2 Medi natural i biodiversitat
20.3 Altres recursos naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

•

Realització d’actuacions de manteniment dels camins i
el seu entorn natural.

•

Promoció i foment de la descoberta del patrimoni
natural i cultural de manera sostenible.

Benestar animal de companyia i fauna salvatge
•

Suport als ajuntaments en les seves polítiques
de tinença responsable d’animals domèstics de
companyia així com en el controls dels animals
salvatges urbans.

•

Prevenció de l’abandonament i el maltractament:
parteix de l’estudi de situació i proposta de línies
d’actuació sobre la tinença d’animals domèstics de
companyia a la comarca del Vallès Occidental, així
com el control de fauna amb incidència sobre les
activitats humanes.

•

Col·laboració en la prestació de serveis des
del Centre d’acollida d’animals domèstics de
companyia, CAADC, situat a Cant Barba.

•

Programació de jornades formatives en
col·laboració amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, i el
Cos d’agents rurals.

•

Atenció a la necessitat de mancomunació de
serveis en la matèria amb els ajuntaments de la
comarca.

Accés motoritzat al medi natural
•

Elaboració d’informes comunicacions activitats
motoritzades al medi natural.
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Àmbits de treball
Planificació forestal
•

Elaboració de cartografia comarcal forestal i bases de
dades en col·laboració i coordinació amb d’altres administracions i agents forestals.

•

Foment de la planificació forestal conjunta, i de la gestió forestal.

•

Unificació de criteris en l’àmbit forestal comarcal per a
una millor capacitat de coordinació entre els diferents
actors i administracions, així com de la terminologia de
les infraestructures municipals i comarcals.

20.3 Altres recursos naturals
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•

Suport a la tramitació d’ajuts i subvencions per a la
gestió forestal sostenible dels ajuntaments.

•

Col·laboració amb altres administracions competents i
agents relacionats en l’àmbit forestal per adaptar la planificació i la política forestals a la realitat de la comarca
del Vallès Occidental.

•

Fer compatible el suport al món rural i el desenvolupament dels sectors agrari i forestal, amb la sostenibilitat
ambiental.

Biodiversitat
•

Impulsar programes i accions específiques per a la defensa i l’increment de la biodiversitat a la comarca i per la
cura del medi natural.

•

Treballar per la convivència i sinèrgia de l’activitat econòmica agroforestal amb la qualitat del medi ambient, i la
biodiversitat.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Grups de treball tècnic i/o institucionals en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del programa.

Mecanismes d’execució previstos
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altres ens.

Associacionisme forestal
•

Realització d’actuacions d’enfortiment del teixit associatiu forestal, i de la seva interlocució amb les
administracions locals, per una millora de la capacitat
de planificació, gestió i seguiment de les forests de la
comarca.

•

Promoció del naixement i consolidació de cooperatives
forestals i agràries

ODS
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Altres recursos naturals
Aquest programa pretén promoure mesures que permetin un major aprofitament dels recursos hídrics
així com la millora en la seva gestió.

Àmbits de treball
•

Elaboració d’estudis i diagnosi del cicle, la gestió i la
qualitat de l’aigua a la comarca.

•

Seguiment de la influència de les activitats forestal,
agropecuària, industrial, urbana, sobre la qualitat de
l’aigua.

•

Realització d’actuacions adreçades al foment de
l’ús racional de l’aigua com a bé escàs: suport a
infraestructures de recollida i emmagatzemament
d’aigua, educació i transmissió de bones pràctiques.

•

Treball en xarxa amb els ajuntaments i amb els
principals agents per al foment d’una gestió sostenible
de l’aigua.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•

Gestió directa.
Convenis altre ens.

ODS

Espais de concertació
i treball territorial
•

Grups de treball tècnic i/o institucionals en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del programa.
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Educació ambiental
Contempla actuacions adreçades a donar suport al desenvolupament d’activitats d’educació i sensibilització mediambiental.

Àmbits de treball
•

•

Impuls i organització de jornades, visites i materials divulgatius per a personal de les administracions i d’entitats,
centres educatius, i ciutadania en general, en l’àmbit de la
qualitat ambiental.
Desenvolupament de les accions i activitats incloses en el
Pla d’educació ambiental i comunicació del projecte educatiu comarcal sobre gestió de boscos, biomassa i prevenció
d’incendis.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altres ens.
Gestió indirecta per concessió.

ODS

Espais de concertació
i treball territorial
•

Grups de treball tècnic i/o institucionals en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del programa.
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Amb el suport de

