Promou:

Equip redactor:

Amb el suport de:

PROPOSTA DE COMPROMÍS / ACCIÓ PER INCORPORAR A LA CARTA DEL PAISATGE DEL PRIORAT
La Carta del Paisatge del Priorat consta de quatre documents que es redacten col·lectivament, amb la
participació voluntària dels agents de la comarca i el consens entre ells. Aquests documents són: la
diagnosi del paisatge, els objectius de qualitat paisatgística, el programa de gestió del paisatge del
Priorat i el document d’acords.
Aquest últim és el document que recollirà els valors més importants del paisatge del Priorat, els objectius
generals de qualitat paisatgística i els principals compromisos i accions. El Document d’Acords és el que
signaran els agents que s’hi vulguin adherir.
Signar el Document d’Acords significa que s’està d’acord amb tots els documents de la Carta del Paisatge
del Priorat. El signaran voluntàriament aquells agents públics i privats que tinguin una implicació directa
en la promoció de la Carta del Paisatge.
Existeix una altra forma d’adherir-se a la Carta del Paisatge: l’adhesió compromesa. Els agents i les
entitats que no signin la Carta podran adherir-se indicant algunes de les accions que ja desenvolupen o
que es comprometen a desenvolupar i que estan vinculades amb algun dels objectius de qualitat
paisatgística i línies estratègies acordades en la Carta del Paisatge del Priorat. Aquestes accions
s’adjuntaran als documents de la Carta del Paisatge en format de fitxes. No obstant, l’adhesió
compromesa també significa l’acceptació de tots els documents de la Carta.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL FORMULARI
Si esteu interessats en adherir-vos a la Carta del Paisatge i aportar-hi un compromís, empleneu aquest
formulari amb la vostra proposta, seguint les següents instruccions:
1) Empleneu el quadre de dades personals.
2) Redacteu una proposta de compromís.
3) Feu una descripció de l’acció que dureu a terme.
4) Marqueu a quin/s objectiu/s creieu que fa referència el vostre compromís.
Un compromís és una responsabilitat en la gestió, millora o protecció del paisatge que la pròpia
organització o entitat vol adoptar. Per exemple: Un centre educatiu pot adoptar el compromís de
“Dissenyar i implementar un projecte educatiu sobre el paisatge de la comarca dirigit als alumnes”.
Una acció serà la manera en què s’articularà el compromís. Seguint el mateix exemple: L’acció del centre
educatiu serà organitzar una setmana cultural sobre els valors del paisatge del Priorat. Serà el mes de maig
del 2012, tots els cursos segons nivell, etc.
Per retornar el formulari emplenat es pot fer de la següent manera:
1) Per Internet: directament prement el botó “Enviar el formulari” al menú superior del document.
2) En paper: imprimiu el formulari un cop emplenat i envieu-lo o porteu-lo personalment a Consell
Comarcal del Priorat / Plaça de la Quartera, 1 / 43730 Falset

MÉS INFORMACIÓ
www.consensus.cat/priorat
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Promou:

Equip redactor:

Amb el suport de:

DADES IDENTIFICATIVES
Nom de l’entitat / organisme / empresa / professional sol·licitant:
Representant de l’entitat:
Adreça:
Codi Postal:

Municipi:

Telèfon:

Correu electrònic:

PROPOSTA
(nom representant)

, com a representant de

l’entitat/organisme

(nom entitat)

,

sol·licito que s’avaluï la possibilitat d’incloure el següent compromís/acció al Programa de Gestió
de la Carta del Paisatge del Priorat:
COMPROMÍS

ACCIÓ
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Promou:

Equip redactor:

Amb el suport de:

I declaro que aquest compromís/acció està d’acord amb el següent objectiu de qualitat
paisatgística:
Objectiu 1. Respecte als nuclis urbans i els seus entorns. Formular recomanacions pel que fa a la
rehabilitació de nuclis històrics, el desenvolupament de nous àmbits residencials, els creixements urbanístics racionals i la
integració paisatgística de les activitats en el sòl no urbanitzable amb la finalitat de ser incorporats en els nous planejaments
urbanístics i a les modificacions o revisions dels ja existents, tenint sempre en compte el respecte a la configuració compacta i la
qualitat arquitectònica tradicional dels nuclis urbans del Priorat i sense comprometre els espais agrícoles circumdants.

Objectiu 2. Respecte al patrimoni arquitectònic. Incentivar projectes nous per l’embelliment dels nuclis i la
sostenibilitat dels edificis fomentant el patrimoni arquitectònic i la seva valorització.

Objectiu 3. Respecte a la xarxa de comunicacions. Preservar, recuperar i mantenir els camins, els senders, les
pistes i les carrerades, com a xarxa estructural del territori de la comarca i com potencials itineraris de paisatge, tot procurant
que el necessari manteniment i millora de la xarxa de carreteres es realitzi racionalment, sense estructures ni ampliacions
innecessàries, respectant l’orografia de la comarca, els traçats tradicionals i els elements associats, intervenint en aquells punts
conflictius i d’acord amb les necessitats reals de trànsit.
Objectiu 4. Respecte als accessos als pobles. Mantenir el caràcter i la nitidesa dels accessos als nuclis urbans i
rurals sense afegir elements artificiosos i minimitzar els impactes dels elements necessaris.
Objectiu 5. Respecte als fons escènics. Preservar uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents
visuals i identitaris de la comarca del Priorat i del seu entorn (comarques veïnes).
Objectiu 6. Respecte a les activitats econòmiques i infraestructures de serveis. Planificar les activitats
econòmiques i les infraestructures de serveis en espais en que es minimitzi el seu impacte paisatgístic tant pel que fa a la
ubicació com a la dimensió.
Objectiu 7. Respecte a l’activitat agrària. Potenciar l’activitat agrícola tradicional com element fonamental per a
la conservació i gestió del paisatge introduint les millores, innovació, recerca i desenvolupament necessàries per garantir la
subsistència econòmica dels pagesos i ramaders i promoure els productes de qualitat com element distintiu del territori.
Objectiu 8. Respecte als espais fluvials. Conservar i gestionar els paisatges fluvials conforme a la seva dinàmica
en relació al funcionament i accessibilitat, de manera equilibrada entre la conservació i les activitats econòmiques.
Objectiu 9. Respecte als boscos i als incendis forestals. Preservar els boscos i gestionar preventiva i
efectivament els incendis forestals a escala comarcal.

Objectiu 10. Respecte a la conscienciació paisatgística i l’ensenyament. Assolir un adequat coneixement
de la carta del paisatge entre tota la població i els actors relacionats amb la seva implantació i execució i promocionar els valors
del paisatge entre els escolars de la comarca.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem
què les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la seva utilització al projecte de la Carta del
Paisatge. El responsable del fitxer és el CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT i podrà dirigir-se al Consell per exercir
el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.
✔ Autoritzo al Consell Comarcal del Priorat a utilitzar les meves dades personals.
Nom:

Esborra formulari

Data:

Imprimeix
Envia
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