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Consell d’Iniciatives Locals
per al Medi Ambient
de les comarques de Girona

Dins de la trajectòria comunicativa que ha portat a terme el CILMA, a través 
d’edicions de cd’s i publicacions, col·laboracions amb d’altres mitjans i institucions, 
pàgina web..., a partir d’ara editem un nou butlletí adreçat, especialment, a tots els 
nostres associats per tal de facilitar que s’assoleixi un dels nostres objectius: ser 
un organisme de consulta i mediació en temàtiques ambientals.

Aquest nou butlletí, doncs, neix amb la voluntat de ser una eina amb dues finalitats 
ben concretes. Una, la d’aportar encara més transparència del CILMA envers als 
seus ens adherits i, consegüentment, informar de totes aquelles activitats, deci-
sions i gestions que es duen a terme. L’altra, és la de donar a conèixer, a través 
d’articles i reportatges, aquells aspectes relacionats amb el medi ambient que pu-
guin tenir un interès especial en el coneixement de determinades polítiques, nor-
matives i fets que es desenvolupin i que puguin afectar o beneficiar als nostres 
municipis i comarques.

En aquest sentit, el contingut d’aquest butlletí s’estructura en diferents seccions 
com notícies, reportatge, opinió, legislació, exemples de sostenibilitat, agenda, etc., 
en el qual, amb periodicitat trimestral, informarem de diversos temes per tal que tin-
gueu un major coneixement tant de les nostres activitats com d’altres informacions 
que, pel seu interès, poden ser de la vostra utilitat.

En aquest primer número hem inclòs, entre d’altres aspectes, un reportatge sobre 
la compra verda, que ens exposa determinats criteris ambientals en les polítiques 
de compra pública de productes i contractació de serveis amb la finalitat de ser al 
màxim respectuosos amb el medi ambient, i així apropar-nos al compliment dels 
objectius previstos pel Protocol de Kyoto.

Esperem, doncs, que aquest nou mitjà de comunicació, que es complementa i 
s’amplia amb la nostra pàgina web, assoleixi els objectius marcats i, alhora, que 
sigui un útil vehicle d’expressió de la nostra entitat en benefici de tots aquells que 
la configurem i aporti els elements necessaris per ajudar a fer de les comarques 
gironines un territori més respectuós i solidari amb l’entorn natural i, per tant, aug-
mentar la qualitat de vida dels seus habitants.

Un nou mitjà de comunicació

Miquel Noguer
President del CILMA

editorial
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El dia 10 de febrer de 2006, a la seu del Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà,  el CILMA va organitzar 
la jornada informativa i de debat: La implantació 
de l’energia eòlica a les comarques gironines.

El nou Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 
planteja, per als propers anys, l’augment de la 
producció d’energies renovables i, en concret, la 
producció d’eòlica en 3.500Mw. És en aquest sen-
tit que a les comarques gironines s’ha previst la 
instal·lació de diferents parcs eòlics que contribui-
ran en una part important en aquesta producció. 

Les administracions locals gironines estan in-

teressades a consumir energies renovables i 
a minimitzar el consum d’energia provinent de 
combustibles fòssils, però demanen que els parcs 
eòlics s’instal·lin en llocs que suposin el mínim 
impacte possible. Per això hi ha una preocupa-
ció general per conèixer quanta energia eòlica 
es preveu implantar a les comarques gironines, a 
on es preveu que s’ubiquin aquests parcs, quines 
seran les compensacions que podran rebre els 
ens locals i propietaris afectats, així com conèixer 
quines altres tecnologies de baixa intensitat hi ha 
que podrien minimitzar l’impacte paisatgístic.

Per debatre la implantació de l’energia eòlica es 

La implantació de l’energia eòlica
va convidar a representants de l’administració, 
d’entitats i experts que varen aportar les seves 
experiències i opinions.

A aquesta jornada, que van inaugurar Jordi 
Cabezas, president del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i Enric Pardo, responsable de 
la Comissió d’Eficiència Energètica i Energia 
Renovables del CILMA, van assistir com a po-
nents Josep Isern, Director General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial del Departament 
de Treball i Indústria; Jordi Cañas, Director Ge-
neral de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge; 
Jaume Busquets, Subdirector General de Pai-
satge i Acció Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i Manuel 
de Delás, Secretari General de l’Associació de 
Productors d’Energies Renovables.

Després de les intervencions va haver-hi un de-
bat, en el qual també hi van participar Montse 
Pascual, membre de Salvem l’Empordà en repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes de Cata-
lunya; i Jesús Llauró, conseller de Medi Ambient 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i membre 
de la Junta Executiva del CILMA. ■

D’esquerra a dreta: Jesús Llauró, Manuel de Delàs, Montse Pascual, Jordi Cañas, Enric Pardo, Josep Isern i 
Jaume Busquets. Foto: Dolors Gibert

tat per a la realització d’accions encaminades 
a l’assoliment d’un desenvolupament soste-
nible. En aquest sentit, tal i com recullen els 
objectius del pacte, les dues entitats mantin-
dran una relació de fluïdesa en la informació 

El dia 13 de març, a la sala Rafael Masó 
de la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el CILMA 
va signar un acord de col·laboració amb la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibili-

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el CILMA formalitzen 
un conveni de col·laboració

Signatura del conveni. Foto: F64-Photo.

i de cooperació conjunta per a la millor re-
solució d’aquelles qüestions d’interès comú 
que cadascuna d’elles realitzi per separat, 
així com de prestar-se assistència mútua en 
els projectes que les dues duguin a terme en 
els seus àmbits respectius.

A l’acte hi va assistir l’Hble. Sr. Salvador Milà, 
conseller del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que 
va apadrinar la signatura d’aquest conveni. 
 
L’acte de signatura va ser acompanyat, 
prèviament, de la presentació del Decret 
d’ecoeficiència, per part de la Sra. Núria Pe-
drals, Subdirectora General de Qualitat, Soste-
nibilitat i Rehabilitació d’Habitatge del DMAiH, 
que ha aprovat recentment el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, el qual incidirà en els 
usos de l’edificació més habituals fixant uns 
paràmetres d’ecoeficiència que s’agrupen en 
quatre àmbits: aigua, energia, materials i siste-
mes constructius i residus. ■
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El proper gener de 2007 entrarà en vigor l’article 
11.1 de la Llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció 
dels animals, en el qual es prohibeix el sacri-
fici de gats i gossos a les instal·lacions per al 
manteniment d’animals de companyia, excepte 
en casos recomanats pel veterinari. S’hauran 
de buscar alternatives eficients a l’eutanàsia 
per fer front al gran número d’animals que són 
abandonats cada any.

El CILMA ha realitzat un estudi basat en la ne-
cessitat de l’elaboració de campanyes de cons-
cienciació amb l’objectiu de disminuir el nombre 
d’animals abandonats i, per tant, la massificació 
als centres d’acollida. Aquest treball, que porta 
per títol “Protecció dels animals de companyia 
a les comarques gironines: diagnosi i propostes 
d’actuació”, és el treball final del Màster de 
Gestió Ambiental, elaborat a partir de les pràc-
tiques realitzades per Gemma Velayos en virtut 
d’un conveni entre CILMA i UdG.

Segons les dades recollides en aquest informe, 
poc més de 16.000 animals es troben censats a les 
comarques gironines. Més de 3.000 animals van 
ser abandonats l’any 2004, dels quals aproxima-
dament 600 van ser recuperats pels seus propie-
taris. També cal assenyalar que en el mateix any, 
pràcticament 1.000 animals van ser adoptats.

Amb l’informe es comprova que alguns municipis 
encara no disposen de cens d’animals i, en gene-
ral, els que en disposen no tenen actualitzades les 
dades, o bé el nombre d’animals registrats és molt 
inferior al real. També el nombre d’animals iden-
tificats és encara molt baix. Pràcticament totes 
les comarques disposen de serveis de recollida 
i manteniment d’animals abandonats, però hi ha 
diferències entre elles.

Per tant, es creu necessari que enguany es 
porti a terme una campanya conjunta dirigi-
da a la població adulta i als escolars per sen-
sibilitzar-los de la responsabilitat d’adquirir 
un animal, per evitar els abandonaments i 
promoure’n l’adopció. Alguna comarca ha 
fet una campanya molt completa en aquests 
aspectes i es podria estudiar la possibilitat 
de fer-la extensiva a tot el territori. També 
el DMAiH ha previst fer una campanya de 
sensibilització a través dels mitjans de co-
municació.

Des del CILMA es preveu, properament, amb 
la col·laboració dels Serveis Territorials del 
DMAiH a Girona, organitzar una jornada infor-
mativa adreçada als ens locals amb l’objectiu 
de recordar les obligacions en la protecció 

El CILMA elabora un estudi sobre la protecció dels animals de companyia

dels animals de companyia i informar-los dels 
nous ajuts en aquesta matèria que convocarà 
el DMAiH. ■

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels 
Consells Comarcals i les Associacions Protectores. 2005

Foto: Gorbs Comunicació

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilita-
des pels ens locals. 2005

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels consells comarcals. 2005

Animals adoptats per comarques. 2004

Animals abandonats vers animals retornats. 2004
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Els espais naturals
de la Selva a debat

Els dies 15 i 16 de desembre de 2005 es van 
celebrar a Vidreres i Girona unes jornades de 
debat sobre els espais naturals a la comarca 
de la Selva. L’objectiu d’aquestes jornades es 
va centrar en aprofundir en el coneixement 
dels instruments de gestió i en les noves estra-
tègies de planificació que afecten els espais 
naturals de la Selva.

La primera jornada, realitzada íntegrament 
a Vidreres, es va centrar en el debat entorn 
al paper que juga la planificació dels espais 
agraris en una gestió equilibrada del territori, 
mentre que, la segona, realitzada a Vidreres i a 
la seu del CILMA a Girona, es van exposar di-
ferents eines de gestió local aplicables en els 
espais naturals de la Selva, alhora que es va 
fer èmfasi en la descentralització de la gestió 
com una futura estratègia d’actuació. Durant 
aquesta última jornada es va fer, també, la pre-
sentació de l’avantprojecte “Observatori de 
la Sostenibilitat de les comarques gironines”, 
redactat per Cecília Peñaherrera. L’objectiu 
d’aquest Observatori és el de contribuir a la 
reflexió sobre els reptes de la sostenibilitat, les 
dificultats que han sorgit i les solucions adop-
tades, mitjançant l’avaluació de les experièn-
cies de les Agendes 21 Locals de les comar-
ques gironines i del seguiment dels indicadors 
dissenyats i aplicats. 

Aquestes jornades van ser organitzades 
per l’associació SABA21 i van comptar amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Vidreres i Dinamis, així com el 
CILMA, que va cedir la seva seu. ■

El Montseny, un dels espais naturals més representa-
tius de la Selva. Foto:  Diputació de Girona.

El  mes de gener de 2006, re-
presentants de l’Associació de 
municipis de Molt Alta Tensió 
(AMMAT) i el CILMA es van  re-
unir a Banyoles amb la finalitat 
de definir i coordinar les compe-
tències i funcions de totes dues 
entitats per tal de no interferir-se 
en les accions futures en la pos-
sible instal·lació de la línia de molt 
alta tensió i així evitar la duplici-
tat d’esforços en la contractació 
d’assistències tècniques.

Durant aquesta reunió es va arri-
bar a l’acord que l’AMMAT enca-
rregaria un informe tècnic sobre 
la necessitat de la interconnexió i 
de la línia de 400 Kv i que el CILMA 
contractaria els serveis tècnics 
per a la realització d’un estudi ba-
sat en dissenyar una alternativa 
a la línia aèria d’alta tensió plan-
tejada per la Generalitat de Cata-
lunya durant l’agost de 2005 entre 
Bescanó-Riudarenes i Bescanó-
Santa Llogaia d’Àlguema. ■

L’AMMAT i el CILMA arriben a un acord de 
col·laboració

Foto: Gorbs Comunicació

El Pla d’Infraestructures de Transport de Ca-
talunya (PITC) està en període d’informació 
pública fins el 20 d’abril de 2006. Per aquest 
motiu, el CILMA va organitzar una jornada, el 
passat 23 de març, a Riudellots de la Selva, 
amb l’objectiu de donar a conèixer els instru-
ments que hi ha actualment a l’abast, per tal de 
poder formular al·legacions al PITC.

Jaume Hidalgo, coordinador de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona i Secretari 
Tècnic del CILMA, va exposar la diagnosi terri-
torial en matèria de connectivitat que ha ela-
borat la Diputació de Girona. Va explicar que la 
conformació d’una matriu territorial és impres-
cindible als efectes de garantir la connexió en-
tre els espais lliures i va ressaltar quines són 
les principals problemàtiques actuals.
 
A continuació, Josep Sala, ambientòleg con-

Les infraestructures, la mobilitat i el territori a les 
comarques gironines

sultor, va manifestar la necessitat de la co-
ordinació en la permeabilització del corredor 
d’infraestructures que travessa les comarques 
gironines, ja que si estan mal planificades pro-
voquen un efecte barrera per a la fauna, tallen 
camins ramaders i tradicionals, impedeixen la 
valorització d’espais i hipotequen futures xar-
xes de camins a peu o amb bicicleta.

Per últim, Pau Noy, president de l’Associació 
per a la Promoció del Transport Públic (PTP), va 
explicar quines són les raons de la PTP per les 
quals s’ha d’al·legar el Pla d’Infraestructures 
de Transport de Catalunya. Des de la seva òpti-
ca, va exposar propostes i reflexions per millo-
rar els objectius del PITC i va ressaltar que les 
infraestructures no són un objectiu en si ma-
teixes, sinó un mitjà per aconseguir uns bene-
ficis que cal avaluar i, per tant, que cal centrar 
el debat en els serveis de transport.
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Al·legacions al Pla d’Infraestructures
de Transport a Catalunya

El Departament de Política Territorial i 
d’Obres Públiques de la Generalitat de Ca-
talunya ha elaborat el projecte d’un nou Pla 
d’Infraestructures de Transport a Catalunya 
(PITC) com a Pla Territorial Sectorial que defi-
neix la xarxa d’infraestructures viàries i ferro-
viàries necessàries per a  Catalunya.

Aquest Pla està en un període d’informació 
pública fins el 20 d’abril de 2006. En aquest 
sentit, el CILMA va confeccionar un model 
d’al·legacions que va fer arribar a tots els seus 
associats. En aquest model d’al·legacions es 
proposa demanar, entre d’altres aspectes, que 
el PITC contribueixi a fomentar una xarxa de 
transport públic a les comarques gironines, 
tant amb una xarxa ferroviària de rodalies que 
enllaci les principals capitals de cada comar-
ca, així com de la millora del transport públic 
per carretera. 

Cal recordar, per exemple, que les comarques 
gironines són deficitàries en l’oferta de serveis 
ferroviaris i això es reflecteix en què encara 

quatre de les vuit capitals de comarca no en 
disposen (Banyoles, la Bisbal d’Empordà, Olot 
i Santa Coloma de Farners). Per altra part, la 
xarxa viària també té problemes de congestió, 
tant en la conurbació urbana de Girona com en 
els accessos a la Costa Brava.

Aquest model d’al·legacions del CILMA està 
servint, doncs, com a pauta per a diversos 
ajuntaments i consells comarcals que, afe-
gint i adaptant-lo a les característiques i pro-
blemàtiques particulars de cada indret, estan 
exposant les seves pròpies al·legacions dins 
d’aquest període d’informació pública. ■

Mès informació:
www.cilma.org (comissions -> mobilitat)

notícies

Mapa de xarxa ferroviària catalana fins al 2026.

Lliurament dels premis 
de recollida selectiva i 
reducció 2004 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a tra-
vés de l’Agència de Residus de Catalunya, va lliu-
rar el 24 de novembre de 2005, en el CosmoCaixa 
de Barcelona, els Premis de Recollida Selectiva 
i Reducció de Residus 2004 dins el marc de la 3a 
Jornada de Prevenció de Residus Municipals.

Aquests premis van ser creats com a mecanisme 
de reconeixement públic dels esforços que fan 
els ens locals i els agents socials i econòmics per 
incrementar els resultats de recollida selectiva.

El Jurat d’aquests premis va estar format per re-
presentants dels diferents sectors de la societat, 
de l’Administració de la Generalitat i del món local.

Els premis obtinguts per municipis i entitats de les 
comarques gironines van ser els següents:

A les comarques gironines, dins del premi a cen-
tres d’educació infantil i primària, centres de se-
cundària i cicles formatius i centres universitaris, 
es va atorgar una menció especial a l’IES Baix Em-
pordà de Palafrugell. En la categoria d’Ens Locals el 
premi per candidatura va recaure en l’Ajuntament 
de Palafrugell. Pel que fa a la categoria de premis 
automàtics “Millors resultats de recollida selec-
tiva total l’any 2004” (municipis menors de 5.000 
habitants), es va concedir a l’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar; mentre que en la categoria “A la deixa-
lleria que més residus especials recull i amb més 
usuaris per població servida”, el premi va anar a 
parar a la deixalleria d’Arbúcies.  ■

Un dels trofeus que va anar a parar a Palafrugell. 
Foto: DMAiH.
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L’Ajuntament de Vidreres va guanyar el IV Premi Medi Ambient
a iniciatives locals de les comarques de Girona 200�

El IV Premi Medi Ambient a iniciatives locals 
de les comarques de Girona 2005 es va ator-
gar al projecte “Programa d’intercanvi de lli-
bres reutilitzats de Vidreres”, presentat per 

l’Ajuntament de Vidreres, que ha consistit 
en promocionar l’intercanvi de llibres de text 
reutilitzats i, alhora, fomentar valors educatius, 
mediambientals i socials dels escolars i de la 

població en general.

Els criteris del Jurat per atorgar el premi a 
aquest projecte van ser:
• El seu caràcter exemplificant  i exportable a 
altres municipis.
• El seu valor imaginatiu que promou el can-
vi d’actituds sense representar una despesa, 
sinó un estalvi tant ambiental com econòmic.
• El foment i la contribució al canvi de valors 
dels escolars i de les seves famílies en la im-
portància de compartir els llibres de text i 
reutilitzar-los per tal de no malbaratar recur-
sos naturals i seguir el principi fonamental de 
la prevenció de residus que diu que “el millor 
residu és aquell que no es produeix”.

Aquest Premi Medi Ambient a iniciatives locals 
de les comarques de Girona 2005, organitzat 
pel CILMA, es va lliurar per quarta vegada i es 
va premiar el guanyador amb un guardó i amb 
una dotació econòmica de 3.000 euros. A l’acte 
de lliurament dels premis hi van assistir els re-
presentants dels projectes que hi optaven, els 
quals van rebre també un diploma. ■

Foto de grup amb Jordi Daranas, alcalde de Vidreres, guanyador del IV Premi del CILMA. Foto: Martí Artalejo.

Els municipis afectats pel traçat del TGV
acorden properes estratègies d’actuació

Durant l’any 2005 el CILMA ha negociat en nom 
dels municipis afectats pel TGV a les comar-
ques gironines les millores que es van aprovar 
en l’Assemblea General del mes d’abril de 2004 
i que van ser actualitzades i de nou aprovades 

el mes de maig de 2005.

En aquest sentit, el dia 4 de febrer de 2006 es van 
reunir a la seu del CILMA els alcaldes dels mu-
nicipis afectats pel traçat del TGV a les comar-

ques gironines per tal de rebre informació de les 
actuacions que el CILMA ha portat a terme en 
els darrers mesos, per introduir les millores so-
bre la minimització de l’impacte mediambiental 
que aquesta obra introdueix sobre el territori. 

Després de la presentació de les actuacions 
realitzades i del debat, es va aprovar demanar 
amb caràcter urgent una reunió de treball amb 
el Ministeri de Foment, diputats al Congrés de 
tots els partits catalans i responsables del CIL-
MA, per obtenir el compromís de finançament 
i d’introducció de les mesures correctores 
proposades, i de l’aplicació de l’1% cultural als 
municipis afectats pel TGV. També es va pren-
dre l’acord de demanar que es constituís una 
comissió de seguiment i control de les obres 
amb representació dels ens locals i tècnics 
del CILMA, i que s’establíssin els mecanismes 
de coordinació més eficients per garantir la 
coherència entre mesures correctores aplica-
bles, tant en el traçat del TGV com en d’altres 
infraestructures paral·leles (AP7, A2...). ■

Reunió d’alcaldes de municipis afectats pel TGV a Aiguaviva, el 28 de maig de 2005. Foto: Gorbs Comunicació.
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Presentació del CD
“Criteris ambientals per 
a la jardineria municipal”

El dia 8 de novembre de 2005, a la seu del CIL-
MA, es va fer la presentació del CD de “Criteris 
ambientals per a la jardineria municipal”. 

A partir del curs de jardineria impartit per la 
consultoria Minuartia a finals de l’any 2004, 
es va editar un CD que té per objecte donar a 
conèixer recursos per potenciar les funcions 
de la jardineria municipal i s’hi exposen crite-
ris per obtenir la màxima funcionalitat del verd 
urbà, fer-ne una gestió adequada, i valoritzar-
lo com a recurs didàctic per als ciutadans. Així 
doncs, el contingut d’aquest CD es centra en 
aspectes estratègics com el disseny, la plani-
ficació i la funcionalitat, però també aspectes 
de gestió com el rec, el control fitosanitari, la 
fertilització o la poda. 

Per a en Vicenç Planas “el CD explica com ex-
plotar la funcionalitat del verd urbà minimitzant 
el seu impacte”, mentre que per a l’Eliseu Gui-
llamon “donar a conèixer el verd urbà ajuda a 
la seva estimació i, per tant, allò que s’estima 
es respecta molt més”.  ■

notícies

D’esquerra a dreta: Pere Bosch, vicepresident i res-
ponsable de la Comissió de Sensibilització i Educació 
Ambiental del CILMA; i Vicenç Planas i Eliseu Guilla-
mon de Minuartia. Foto: Gorbs Comunicació.

Els Cd’s editats.

Presentació de la guia “Compra verda per a la 
prevenció del canvi climàtic a les administracions 
locals de les comarques gironines”

El mes de desembre es va fer la presentació de 
la guia “Compra verda per a la prevenció del 
canvi climàtic a les administracions locals de 
les comarques gironines”. 

Aquesta guia, editada pel CILMA i coordinada 
per Ecoinstitut Barcelona, s’ha pogut elaborar 
gràcies a la subvenció per promoure accions 
de sostenibilitat local obtinguda pel Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya.

El projecte ha consistit a realitzar un estudi 
dels procediments de contractació en tres mu-
nicipis pilot de les comarques de Girona: un de 
menys de 1.000 habitants (Pardines), un d’entre 
1.001 i 10.000 habitants (Celrà) i un de més de 
10.000 habitants (Lloret) dels següents grups 
de productes i serveis:

• Fusta i productes de fusta
• Paper i productes de paper

• Vehicles
• Equips informàtics
• Subministrament elèctric d’edificis municipals

En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta guia és, 
per una banda, incorporar criteris ambientals a 
la contractació pública d’un grup de productes 
i serveis i, per l’altra, protocol·litzar els proce-
diments de compra verda, tant dels subjectes 
a la normativa europea de compres com de la 
compra directa, per poder fer-la extensible a 
qualsevol administració local.

Les actuacions previstes en aquesta guia vo-
len, per tant, contribuir a què els productes i 
els serveis que utilitzem siguin respectuosos al 
màxim amb el medi ambient, és a dir, que en 
el seu procés d’elaboració o execució emetin 
menys gasos efecte hivernacle i així poder 
apropar-nos al compliment dels objectius pre-
vistos pel Protocol de Kyoto. ■

D’esquerra a dreta: Josep Esquerrà d’Ecoinstitut Barceloma, Josep M. Dacosta, dels Serveis Territorials del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge a Girona; i Jordi Batchelli i Jaume Hidalgo del CILMA. Foto: Gorbs Comunicació.
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Es crea la coordinadora de xarxes municipals Red de redes

El  passat mes de desembre de 2005, a Madrid, 
es va crear, després de les peticions fetes 
per diferents representants de xarxes muni-
cipals,  la “Red de redes de Medio Ambiente 
Urbano hacia la sostenibilidad”, impulsada des 
del Ministeri de Medi Ambient en el marc de 
l’estratègia espanyola de medi ambient urbà. 
Aquesta Red de redes té com objectiu agru-
par i coordinar, de manera voluntària, les di-
ferents xarxes que treballen en els processos 
d’Agenda 21 cap a la sostenibilitat, a fi i efecte 
de reforçar l’intercanvi d’informació, la coope-
ració i la transferència de bones pràctiques.

L’estratègia espanyola de medi ambient urbà vol 

abordar els reptes de la societat actual relacio-
nats amb la sostenibilitat i amb la societat de la 
informació i el coneixement que caldrà incorpo-
rar als models urbans de ciutat. Aquests models 
de ciutat compacta, complexa, eficient i estable 
socialment, cal desenvolupar-los d’acord amb els 
quatre àmbits proposats per l’estratègia temàtica 
europea de medi ambient urbà: l’urbanisme, el 
transport, l’edificació i la gestió urbana. 

Aquesta Red de redes, formada per represen-
tants de les xarxes d’Andalusia, Aragó, Castella-
La Manxa, Catalunya, Illes Balears, Navarra, País 
Basc i València, s’estructurarà en un plenari for-
mat per totes les xarxes creades a l’estat espan-

yol i el Ministeri de Medi Ambient; un grup perma-
nent, un grup d’experts i una administració mixta a 
nivell polític (president) i a nivell tècnic (secretari). 
Des de Catalunya hi ha representada la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el CILMA.
Els productes de la Red de redes seran els 
següents:

- L’elaboració de l’estratègia espanyola de medi 
ambient urbà.
- La creació d’un portal del coneixement que 
aportarà instruments tècnics per desenvolupar 
els projectes com, per exemple, simuladors per a 
la gestió dels residus municipals; instruments le-
gals com ordenances; i instruments organitzatius 
de caràcter intern per avaluar i realitzar el segui-
ment dels projectes en marxa. El grup d’experts 
avaluarà els projectes abans que s’introdueixin 
en el portal.
- D’acord amb la informació recollida en el portal 
es realitzarà un programa de formació a nivell de 
les administracions, dels tècnics municipals, de 
les universitats i de l’ensenyament secundari.

La darrera reunió s’ha celebrat el 19 de gener de 
2006 ,a la seu de la Diputació de Barcelona, on 
s’ha reunit el Grup Permanent de la Red de redes, 
per fer un balanç de l’estat actual de la coopera-
ció entre les xarxes i tractar el pla d’actuació per 
a aquest any 2006. La reunió ha estat coordina-
da pel Ministeri de Medi Ambient i l’Agència de 
l’Ecologia Urbana de Barcelona, ja que tots dos 
faran tasques de secretaria tècnica.

En el primer trimestre la secretaria tècnica de Red 
de redes ha presentat un esborrany de l’estratègia 
espanyola de medi ambient urbà, així com una 
guia de criteris per avaluar els projectes. ■

Els representats de les diverses xarxes. Foto: Diputació de Barcelona

Model d’Ordenança Municipal de Construcció Sostenible

Conveni de col·laboració científica entre la UdG i el CILMA

El CILMA i la Universitat de Girona, per mitjà 
del Departament d’Arquitectura i Enginyeria 
de la Construcció, estan elaborant un mo-
del d’Ordenança Municipal de Construcció 
Sostenible que pugui esdevenir d’obligat 
compliment en els projectes públics de nova 
planta i rehabilitacions, i també parcialment 
en l’àmbit de la promoció privada, deixant 
l’aplicació d’alguns capítols amb caràcter 
voluntari i incentivat, i alguns altres com a 
simples recomanacions. 

Aquest treball, iniciativa del CILMA, serà res-
ponsabilitat del Departament d’Arquitectura i 
Enginyeria de la Construcció de la Universitat de 
Girona i el dirigeix el Dr. Gabriel Barbeta Solà.

El desenvolupament i supervisió del treball es farà 
mitjançant una comissió mixta de caràcter obert, 
en la qual hi seran presents els professors Maria 
Mercè Pareta del mateix Departament; Josep 
Maria Corretger, del Departament d’Enginyeria 
Mecànica i de la Construcció Industrial i Jordi 

Ribas de l’Oficina Verda de la UdG.

Per part del CILMA hi seran Enric Pardo com a 
responsable de la Comissió d’Eficiència Ener-
gètica i Energies Renovables; Jaume Hidalgo, 
secretari tècnic i Judit Vilà, tècnica. Es preveu 
també comptar en determinades reunions amb 
l’assistència de representants del COAC, COAT 
i dels gremis de promotors i constructors i dels 
experts que siguin necessaris d’altres univer-
sitats o centres de recerca. ■



11.

reportatge
La compra verda 
El concepte de compra verda és un terme relativament nou 
que s’aplica de forma genèrica per denominar l’aplicació de 
criteris ambientals en les decisions de compra. Intuïtivament 
s’entén aplicat a la compra de productes, encara que resulta 
també aplicable a la compra de serveis. 

El primer pas és preguntar-se quin servei ens ha de fer i 
quin ús li donarem per, tot seguit, passar a determinar qui-
nes opcions de productes tenim que cobreixin aquestes ne-
cessitats. És en aquest procés on, si actuem com un consu-
midor responsable davant de diverses opcions, valorarem 
les qualitats ambientals de cadascuna. 

Per poder fer-ho, però, cal disposar d’uns criteris que per-
metin diferenciar entre productes amb més o menys impacte 
al medi ambient. Prendre decisions a partir d’ecoetiquetes 
és una possibilitat molt útil quan són atorgades per orga-
nismes públics o estan verificades per organismes inde-
pendents, quan són transparents, és a dir, es coneix el seu 
significat i quan han adquirit un cert grau de presència i hi ha articles 
certificats a l’abast. 

Tanmateix, el mercat actual de productes i el seu etiquetatge no ens 
ajuden massa a decidir, donat que els sistemes de certificació ecolò-
gica de productes són molt limitats i només de caràcter voluntari. Una 
altra aproximació possible i senzilla és la comparació de dos productes 
a partir d’un criteri concret i clar que ens permeti diferenciar entre els 
productes existents a partir de les seves característiques. A la següent 
taula en trobem alguns exemples: 

Criteri 

estalvi d’energia

estalvi d’aigua

ús de recursos 
renovables

materials reciclats
redueixen residus

producte habitual

bombetes incandescents

cisterna de wàter amb 
descàrrega única

petits aparells electrònics 
amb piles (calculadores, 
rellotges,...)

paper no reciclat
envasos i embalatges d’un 
sol ús

producte amb qualitat 
ambiental afegida

bombetes fluorescents 
compactes

cisterna de wàter amb do-
ble sistema de descàrrega

calculadores o rellotges 
solars

paper reciclat
envasos i embalatges 
retornables

És en aquest sentit que també es parla de compra de productes am-
bientalment més correctes, com aquells que respecte a la resta ens 
aporten un benefici ambiental visible. 

En realitat, la compra verda no és tant un canvi, sinó un grau més a 
considerar dins d’una estratègia de qualitat, en la qual les característi-
ques ambientals es consideren com a part de la qualitat del producte.

Un altre aspecte important és que els criteris ambientals a considerar 
poden ser de dos tipus:  

Criteris de selecció positiva
Aquells que tenen per objectiu afavorir determinats productes amb ca-
racterístiques ambientalment positives com, per exemple:
- criteri: productes elaborats amb matèria primera reciclada.
- aplicació: clàssicament per al paper (paper reciclat), però també per 
a productes de qualsevol tipus de material amb sistema de recuperació 
(vidre, metalls, plàstics...). 

Criteris de selecció negativa
Aquells que tenen per objectiu excloure productes amb característiques 
ambientalment negatives com ara:
- criteri: productes amb components volàtils tòxics.
- aplicació: per a pintures, tintes, etc... i, en general, per a tot tipus de 
productes amb un component dissolvent.

En molts casos el criteri pot ser el mateix que es pot formular de forma 
positiva o negativa, i sempre que es pugui es recomana la selecció po-
sitiva, però de vegades pot resultar més senzill i clar definir els criteris 
d’exclusió. I cal tenir present que és tan lícit saber el que es vol comprar 
com saber el que no es vol comprar. A més, la selecció negativa pot 
ser una eina molt potent d’aplicació del principi de prevenció, principi 
aquest que sempre se sol formular en la introducció de gran part de la 
legislació ambiental, però del que després trobem tants pocs casos de 
traducció en accions concretes. 

La compra verda a les administracions públiques
Un motiu bàsic per impulsar la compra verda pública, o sigui, la incor-
poració de criteris ambientals en les polítiques públiques de compra de 
productes i contractació de serveis, és el de “predicar amb l’exemple”. 
És a dir, realitzar des de l’administració totes aquelles accions que es 
demanen als ciutadans, cosa que és especialment rellevant per a les 
administracions locals, perquè són les que es troben a un nivell més 
proper al ciutadà.

Bosc de Lapònia, Finlàndia. Bosc primari en el qual la indústria fustera desforesta grans extensions 
per fabricar paper, part del qual arriba a l’Estat espanyol. Foto: Greenpeace/Snellman Matti.
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Però també hi ha raons de “pes”, ja que les 
administracions públiques tenen un paper 
actiu en la economia de mercat, a través de 
la compra de productes i la contractació de 
serveis i obres. 

En el conjunt de la Unió Europea, les adminis-
tracions públiques es gasten anualment 1,5 
bilions d’€ en la contractació de productes, 
serveis i obres, una xifra corresponent a un 
16 % del producte interior brut europeu. En el 
cas espanyol, aquest percentatge és encara 
superior. Per tant, la influència de les admi-
nistracions públiques en la generació de de-
manda de productes amb criteris ambientals 
és potencialment molt més elevada.

Un escull important per al desenvolupa-
ment de la compra verda a la UE ha estat 
una mala interpretació, restrictiva i econo-
micista, de dos principis bàsics del Tractat 
d’Amsterdam:

- el principi de lliure circulació de mercade-
ries, persones i serveis
- el principi de no-discriminació entre països 
de la UE 

Tot i que el mateix tractat incorpora el “desen-
volupament sostenible” com un objectiu general 
que ha d’integrar-se en les polítiques sectorials 
i accions de la Comunitat, no s’havia definit com 
es podia aplicar a la contractació pública. 

En aquesta situació d’indeterminació, algu-
nes iniciatives tiraven endavant, però algunes 
temptatives d’inclusió de criteris ambientals 
en contractes públics van ser impugnades 
per la indústria i va haver de ser finalment el 
Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-
pees (TJCE), per l’empeny d’una autoritat 
local (l’Ajuntament de Hèlsinki), qui es pro-
nunciés sobre la forma com els Estats poden 
incorporar criteris ambientals respectant el 
dret comunitari (Hèlsinki Bus Case. Decisió 
del Tribunal Europeu del 10.7.2003).

Arran d’això, i per evitar altres casos en el 
futur, el 2004 es van desenvolupar i aprovar 
les noves directives de contractació públi-
ca (Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE) amb 
les quals es cobreix aquest buit i es defineix 
clarament com es poden integrar clàusules 
ambientals als contractes públics.

Els efectes ambientalment positius de la 
“Compra Pública Verda” a nivell global no 
són gens menyspreables. El projecte euro-
peu RELIEF tenia l’objectiu de quantificar el 
potencial de millora ambiental de la compra 
verda pública a nivell europeu. Un dels re-
sultats més significatius d’aquest projecte 
d’investigació era que només amb la con-
tractació pública d’“energia verda” -això és, 
electricitat produïda exclusivament per fonts 
renovables- es podia aconseguir el compli-
ment d’un 18% dels compromisos de Kyoto 
subscrits per al conjunt europeu. Un poten-
cial encara més elevat es va mostrar per a 
l’eficiència energètica d’edificis, la contrac-
tació de biocombustibles i l’adquisició de ve-
hicles eficients. 

En el cas de productes concrets com són els 
ordinadors, el projecte RELIEF ha quantifi-
cat que la demanda de les administracions 
públiques europees correspon a un 12% del 
mercat, amb una compra de 2.800.000 unitats 
anuals per part de l’administració. 

Són dades que mostren fins a quin punt les 
decisions i els criteris de compra tenen una 

Alguns camps actuals de l’Amazònia. Foto: Greenpeace/Alberto Cisar.Els resultats d’una part de la desforestació a la Amazònia. Foto: Greenpeace/D.Beltrá.

Una pràctica habitual de la desforestació a l’Amazònia. Foto: Greenpeace/D.Beltrá.
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Aspectes ambientals de la fabricació de paper (dades mitjanes per Tn)

Paper no reciclat Paper reciclat

Matèria primera

Consum d’aigua

Consum d’energia

1.200 kg de fusta
procedent de la tala d’arbres

més de 100.000 litres

entre 6.000-9.000 kWh

1.120 kg de paper usat
procedent de la recuperació 

pocs més de 15.000 litres

entorn 3000 kWh

influència significativa sobre el mercat, i tam-
bé sobre els impactes ambientals globals. 

A les comarques de Girona, l’Oficina Verda de 
la Universitat de Girona, com a unitat respon-
sable de l’execució i seguiment del Pla Es-
tratègic d’Ambientalització, és possiblement 
el primer organisme en introduir pràctiques 
de compra verda, tant pel que fa a productes 
(carpetes dels estudiants, material d’oficina 
de la pròpia universitat, fanals solars,...) com 
a serveis (ambientalització de cafeteries, 
dels serveis de neteja i manteniment i dels 
serveis de fotocòpies). 

A nivell local, l’Ajuntament de Lloret ha estat un 
dels primers municipis de l’estat en ratificar i fer 
públic un “Compromís de compra responsable 
de productes forestals” i a materialitzar-lo mit-
jançant l’exigència de garanties ambientals en 
la compra d’articles de fusta per a les platges 
(mòduls i cadires de vigilància i passarel·les de 
fusta). Altres municipis més petits com Celrà 
han començat per introduir el paper 100% reci-
clat a les oficines de l’Ajuntament.

D’altra banda, el CILMA, des de la Comissió 
de Qualitat Ambiental, treballa per impulsar 
la compra verda pública a les comarques gi-
ronines. El passat 2005 va realitzat un curs de 
formació sobre “Compra verda pública: el cas 
de la fusta i el paper” i a finals del mateix any 
ha editat la “Guia de compra verda per la pre-
venció del canvi climàtic a les administracions 
de les comarques gironines”. ■

Josep Esquerrà i Roig
Ecoinstitut Barcelona

La compra verda i el desenvolupament sostenible a la UE
Una estratègia de desenvolupament sosteni-
ble no pot ignorar que del consum de produc-
tes s’origina, directa o indirectament, gran 
part de la contaminació i de l’esgotament dels 
recursos naturals.
 
En relació amb això, la UE planteja la neces-
sitat d’una Política de Productes Integrada 
(PPI), un nou paradigma de creixement que 
vol generar major qualitat de vida i crear ri-
quesa i competitivitat sobre la base de pro-
ductes més ecològics: “els productes del 
futur consumeixen menys recursos, tenen 
menys efectes i riscos per al medi ambient i 
eviten la generació de residus des de la seva 
concepció”.

La PPI es planteja com una oportunitat per a 
tots els agents socials i de mercat: 

- Per a la indústria i el comerç representa 
una aposta per la innovació, on les empre-
ses més actives lideraran el procés i podran 
convertir les seves experiències en oportu-
nitats de negoci. 
- Els consumidors disposaran de productes 
de major qualitat, de llarga vida, i en la me-
sura que els preus reflecteixin els costos am-
bientals, amb un cost menor. 
- Les ONG tenen l’oportunitat d’intervenir en el 
mercat participant activament en el desenvo-
lupament de solucions que redueixin l’impacte 
ambiental dels productes. 

- I, finalment, s’atorga un paper especialment 
important a les iniciatives locals, perquè per-
meten “un enfocament de baix cap a dalt” 
amb un caràcter pràctic. I es diu que aques-
tes iniciatives “seran una important font 
d’inspiració per al desenvolupament futur 
d’una estratègia comunitària”.

Promoure la compra verda en general, i les 
accions de compra verda de les administra-
cions públiques en particular, representa fo-
mentar la demanda d’aquests productes més 
ecològics que ha de sustentar tota aquest es-
tratègia de la Unió Europea per a una Política 
de Productes Integrada. ■

Tant les passeres com els 
quioscos de Lloret són de fusta 
amb certificació forestal FSC. 
Foto: Ajuntament de Lloret.

Els quioscos de platja 
també han estat adquirits per 
l’Ajuntament de Lloret amb 
la certificació FSC. Foto: Ajunta-
ment de Lloret.
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Neix un model d’ordenança de construcció sostenible
per a les comarques gironines

Per Gabi Barbeta. Dr. Arquitecte de la Universitat de Girona

En aquests inicis del segle XXI s’ha de po-
sar fre al consum inconscient i poc equitatiu 
de recursos i energia, aspecte en el qual la 
construcció dels nostres hàbitats té un pes 
específic molt elevat, la qual cosa representa 
quasi tres quartes parts del total. No sols hem 
de considerar l’energia directa del consum 
de la llum, climatització o de l’aigua calenta 
sanitària, sinó tots els efectes indirectes de 
la fabricació i transport de materials*. Cal re-
flexionar que el model actual d’ús de matèries 
primeres d’arreu del planeta, d’ús de tecnolo-
gies provinents d’indústries llunyanes localit-
zades que busquen mà d’obra barata, implica 
uns inputs energètics cada vegada més grans 
causats per l’energia consumida en el trans-
port i en l’execució de mitjans perquè sigui 
possible. Per exemple, fer servir fusta tropical, 
encara que aquesta vingui certificada, a part 
de què estiguem arriscant sòls molt sensibles 
a l’erosió i desforestació, l’hem de transpor-

tar a milers de quilòmetres fins aquí, per la 
qual cosa hem de gastar energia i materials 
en la fabricació i funcionament de camions 
i vaixells, que conseqüentment requereixen 
d’infraestructures complexes i de molt impac-
te ambiental i polèmiques, com ports, centres 
logístics d’intercanvi de mercaderies, autopis-
tes, polígons industrials, trens, etc. Evident-
ment tot això té una inèrcia de funcionament, 
però encara estem a temps de fer un gir cap 
una altra direcció més equilibrada. 

Des d’aquesta visió més global neix la ne-
cessitat de fomentar i ordenar el sector vers 
la sostenibilitat. Des de dos ens públics com 
el CILMA i la UdG s’està treballant en pro de 
conscienciar i donar una eina que sigui útil als 
municipis i als tècnics de la construcció per 
treballar dins un camí sostenible en el des-
envolupament de la  nostra vida en pobles i 
ciutats. És un text, en forma d’ordenança mu-

nicipal, capaç d’aglutinar-se amb les normes i 
decrets de rang superior i d’aquesta manera 
facilitar el treball de disseny i control, alhora 
que cada municipi el pot variar en funció de les 
seves necessitats més immediates.

Aquest text, doncs, és un document  per guiar 
el disseny, construcció i rehabilitació més sos-
tenible d’edificis, i de projectes d’urbanització, 
recopilant  les actuals normes europees i esta-
tals en ordre a l’eficiència energètica, impac-
te ambiental i salut. Alhora, indirectament ha 
d’orientar el planejament urbanístic local vers 
poder situar les edificacions i carrers d’una 
manera més eficient respecte la topografia, 
el sol, els vents dominants i altres paràmetres 
bioclimàtics, sense oblidar de facilitar que els 
edificis puguin reciclar aigua i matèries. Així 
mateix cal avaluar la petjada ecològica que 
marquen certs tipus d’urbanisme, on cal trobar 
una densitat mitjana adequada, lluny de les 

Centre de Turisme Rural a Covachuelas (Segòvia). Foto: Gabi Barbeta.
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grans aglomeracions, però també dels models 
de cases molt exposades, ineficients energè-
ticament, en parcel·les petites i envoltades de 
tanques on el verd es converteix en residual, i 
grans carrers asfaltats i il·luminats promotors 
d’un model inadequat de mobilitat.

L’ordenança fomenta els recursos i solucions 
més autòctones, basades també en la mini-
mització, el reciclatge i la reutilització de les 
matèries que ja tenim. Aquesta actitud més 
conscient no sols afavoreix al planeta, sinó 
que, alhora, a la llarga millora la nostra eco-
nomia i salut.

Es tenen en compte els edificis com a organis-
mes vius que mengen matèries primeres per 
disposar d’energia per créixer i funcionar, que 
beuen aigua i respiren l’aire urbà. Aquests pro-
cessos de funcionament produeixen molts resi-
dus i restes envers l’exterior, integrats principal-
ment per aigües residuals, escombraries, aire 
viciat (dissolvents, formaldehid, fenols, naftalè, 
tricloroetilens, ozó, vapors de clorur de vinil, 
hexaclorobenzè, PCBs-bifenil policlorat, furans, 
dioxines,  ftalats, amines ...) i CO, CO2, SO3, NO3, 
i hidrocarburs policíclics provinents dels pro-
cessos de cocció i calefacció. Per garantir la 
permanència d’aquests organismes vius amb 
bona salut, anomenats edificis, cal garantir un 
equilibri total amb l’ecosistema que l’envolta, 
ja que es troba dins un cicle tancat. D’aquesta 
forma els mateixos residus que emeten poden 
arribar a contaminar l’aigua i l’aire que utilitzen, 
posant en crisi la seva supervivència.

Com és lògic el nivell d’exigència és variable 
en funció del nombre de beneficiaris que en re-
sultin. Així es diferencien tres categories orde-
nades de promocions particulars d’habitatges 
unifamiliars, promocions empresarials, co-
mercials i d’habitatge plurifamiliar, i finalment, 
també, al tipus més exigent per a edificis de pú-
blica concurrència. En aquest aspecte cal que 
l’administració pública sigui el principal motor 
de canvi i demostri la viabilitat de les noves so-
lucions tècniques més sostenibles, alhora es ge-
nerarà un nou mercat que portarà a l’abast del 
petit promotor noves tecnologies i materials.

Jo, personalment, porto més de catorze anys 
dissenyant i construint edificis ecològics 
exclusivament, i crec que llegir i consultar 
aquesta ordenança em serà força útil per tal 
de fer la meva feina d’una forma més metòdica 
i exigent, sense deixar-me elements que portin 
al projecte a ser més eficient o sostenible. Tan-
mateix afavorirà la conscienciació col·lectiva 
vers un sector que és el motor principal de tota 

l’economia i producció.
Cal donar aquest pas, com al seu dia ho vam 
fer amb les runes, les deixalles i les clavegue-
res, i ara en molts pocs anys gaudim de rius 
amb més vida, muntanyes més netes i, fins i 
tot, la gent comença a separar tota la brossa. 
L’educació en aquest sentit sempre l’acabem 
fent per decret, fins que algun dia siguem tots 
tan conscients que ningú no ens hagi de dir 
que hem de fer per no perjudicar els altres i  
l’entorn a on vivim.

*Construir edificis millors. L’estat del Mon.World Watch. Ins-

titut, i segons dades actuals de l’Agència Internacional de 

l’Energia, s’avalua en un 36% l’energia total consumida pels 

habitatges i el seu funcionament, i d’un 40% per al trans-

port de materials. Es comprova l’existència d’un augment 

del 2% anual des de 1971, i segons dades del 2003 Eurostat 

l’augment a Espanya ha sigut d’un 49% en els últims dotze 

anys. El 94% ve de recursos no renovables. Segons Insti-

tut Català de l’Energia. 1995, a Catalunya aquestes xifres 

són d’un 20% en 1979 i ja d’un 27% en 1995 (2650 Ktep= 

1113x108MJoules) per a ús domèstic i serveis, i d’un 37% 

per a transport, del qual com a mínim la meitat recau en el 

sector de la construcció. Del consum domèstic a causa del 

augment de vida ha augmentat en 24 anys del 29% en cale-

facció a un 35%, un 34%  en cocció a un 20%, 16% en ACS 

a un 15%, i un 21% en electricitat a un 30%. Així s’haurien 

de prendre mesures d’eficiència energètica per compensar 

els dos terços de l’energia que es gasta en calefacció i aire 

condicionat. Per cada Kw/h de menys evitem l’emissió de 

1Kg. de CO2, a Catalunya. Les últimes estimacions són de 

0.545 KgrCO2/Kwh. Representa que un habitant consumeix 

110.000 Mjoules any, considerant un 60% de perdudes en 

transformació energètica. El centre d’investigació francès 

CSTB estima que cada m2 d’habitatge és responsable d’una 

mitjana d’emissió de 1.6 tones de CO2 durant la seva vida 

útil, i segons l’AIE a Espanya estem en una quota per càpita 

de 7.68 Tn CO2. ■

Construcció de fusta a Santa Susanna (Maresme). Foto: Gabi Barbeta.
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exemples de sostenibilitat
Implantació d’un sistema de gestió ambiental a les platges urbanes
i Passeig Marítim de Roses

L’Ajuntament de Roses, a través de la Regidoria de Territori i Governació, 
de la qual depèn l’Àrea d’Enginyeria, Serveis i  Medi Ambient, i coordina-
dament amb la Regidoria de Platges, va impulsar durant l’any 2002 i 2003 
la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) als serveis que es 
gestionen a les platges urbanes del municipi. Des de la tardor de l’any 2003, 
les platges de Roses es troben certificades i es du a terme cada any la co-
rresponent auditoria per garantir que es compleixen amb els requisits del 
reglament i la norma.

Aquest SGA es realitza seguint les condicions que estableix la Norma inter-
nacional ISO 14001 i el sistema europeu d’Ecogestió i Ecoauditories (instru-
ment reconegut a tots els estats membres de la UE). Aquest últim sistema 
està basat en el Reglament 761/2001, de 19 de març de 2001, que permet a 
les organitzacions adherir-se amb  caràcter voluntari a un sistema comuni-
tari de gestió i auditoria mediambientals: el Reglament EMAS II.

El sistema permet millorar tant la qualitat de les platges com dels ser-
veis i actuacions que s’hi desenvolupen, així com avaluar i millorar 
de manera continuada el seu estat ambiental i difondre la informació 
pertinent. Amb això, es garanteix el compliment de tots els requisits 
legals en matèria ambiental i de qualitat sanitària, i obliga a cercar una 
millora contínua quant a processos, aspectes ambientals i tasques que 
es duen a terme a les platges.

L’àmbit del SGA se centra en totes aquelles activitats, productes i serveis 
que es desenvolupen a les platges urbanes de Roses: Santa Margarida, Sa-
latar, Rastrell i La Nova, amb el Passeig Marítim contigu a aquestes platges, 
i les platges urbanes de La Punta, Canyelles-Bonifaci i l’Almadrava. Que-
den exclosos els accessos i els ports. El sistema abasta, per cada platja, 
la zona de sorra, el Passeig Marítim, quan és el cas, i la zona de banyistes 
conseqüentment abalisada. L’any 2005 l’àmbit del Sistema es va ampliar in-
cloent una vuitena platja, la platja dels Palangrers.

Objectius:
 
- Oferir una bona qualitat ambiental de les platges i del Passeig Marítim, i 
augmentar-la any rere any.

 - Assegurar que la gestió que es realitza d’aquest àmbit és respectuosa amb 
el Medi Ambient.
 - Establir mesures de control i seguiment dels impactes ambientals dels pro-
cessos, activitats i serveis que es desenvolupen a les platges.
 - Disposar de mecanismes de millora contínua dels paràmetres que inci-
deixen en la determinació de la qualitat de les platges. Aquesta millora con-
tínua està basada en un Programa de Medi Ambient anual on es marquen 
uns objectius i fites.
 - Incidir sobre tots els actors que influeixen en les platges (usuaris, conces-
sionaris de temporada, empreses de serveis, altres administracions compe-
tents...) per tal que participin activament en la seva gestió.
 - Desenvolupar una metodologia que permet la identificació dels requisits 
legals ambientals que afecten a la gestió de les platges, així com al seu 
acompliment íntegre.
 - Avaluar de manera sistemàtica, periòdica i objectiva del Sistema de 
Gestió Ambiental.
 - Establir plans de control per a possibles situacions d’emergència que po-
guessin sorgir a les platges.
 - Facilitar informació contínua i actualitzada a totes les persones i entitats 
relacionades amb l’àmbit de les platges.
 - Realitzar formació als treballadors relacionats amb les platges i els serveis 
que s’hi desenvolupen, i implicar activament, tant als treballadors de les em-
preses de serveis com als usuaris, així com augmentar la seva motivació.
- Estalviar costos a mig i llarg termini.

Fases i metodologia

En la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental basat en el Reglament 
EMAS i la norma internacional ISO 14.001 es diferencien dues etapes, l’etapa 
d’implantació pròpiament dita i l’etapa de funcionament o manteniment del 
sistema. Les fases d’implantació que va dur a terme l’Ajuntament de Roses 
durant els anys 2002 i 2003 van ser, en la primera etapa: 

- Fase preoperacional: En aquesta fase es van establir l’estructura del siste-
ma, els actors i llurs responsabilitats.

- Fase d’anàlisi ambiental: Es va realitzar una avaluació ambiental de l’estat 

Platja Salatar. Foto: Ajuntament de Roses
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de les platges per veure el punt de partida i identi-
ficar els aspectes ambientals, llurs impactes i els 
paràmetres de gestió que formen part del control 
operacional. També es van identificar els requisits 
legals i es va avaluar el seu compliment. Es van 
estudiar les bones pràctiques que es duien o es 
poden dur a terme 

- Fase de definició de la política ambiental: La po-
lítica ambiental és el compromís de l’Ajuntament 
de Roses a realitzar la gestió de les platges de 
manera respectuosa amb el medi ambient i as-
segurar el compliment dels requisits ambientals 
reglamentaris, establir objectius i dotar-los dels 
recursos necessaris per tal que hi hagi una millo-
ra contínua, i establir plans de formació i sensibilit-
zació. Aquest és un document públic.

- Fase d’implantació del SGA: En aquesta fase es 
defineix i es redacta la documentació  necessària 
del SGA i la seva implantació, sobre la base de les 
conclusions obtingudes en la fase anterior i els 
requisits del reglament EMAS.

- Fase d’auditoria del SGA: Hi ha dues auditories 
anuals, la interna i l’externa. L’auditoria interna 
consisteix a fer una autoavaluació de com es pro-
cedeix en la implantació i funcionament del SGA. 
Mentre que en l’auditoria externa, realitzada per 
una empresa certificadora acreditada pel DMAH 
de la Generalitat de Catalunya, es revisen detalla-
dament tots els requisits del SGA per tal de verifi-
car el sistema i validar la Declaració Ambiental.

Un cop obtinguts els certificats, el sistema entra 
en l’etapa de funcionament, la qual és un cercle 
que es va repetint successivament de manera 
anual i el seu centre és la millora contínua. Les 
fases de l’etapa de funcionament són: 

-  Fase de preparació de temporada. El Programa 
de Medi Ambient marca els terminis d’execució 
dels objectius i fites que, excepte en casos pun-
tuals, tots ells són abans de l’inici de temporada. 
Els objectius prioritaris són aquells que estan 
relacionats amb els aspectes ambientals signifi-
catius, com per exemple el consum d’aigua o la 
generació de residus. Per aquest motiu, des de 
l’any 2004 s’han dut a terme diverses actuacions 
per minimitzar el consum d’aigua. Algunes de les 
actuacions que s’han realitzat han estat treure 
els rentapeus de les dutxes (2004), realitzar cam-
panyes per a l’ús racional de l’aigua de les dutxes 
(2004, 2005 i 2006) i, per a aquesta temporada es 
preveu eliminar algunes dutxes en platges on 
es troben molt juntes. Pel que fa al tema de ge-
neració de residus, es va fer una prova pilot per 
a la recollida d’envasos a les platges a nivell 
d’usuari, l’efectivitat de la qual va ser molt baixa 

perquè aquests residus no es van poder valoritzar 
pel seu alt contingut d’impropis i de sorra. Tam-
bé s’han incorporat criteris ambientals en el Pla 
d’Usos de Temporada i en el reglament del futur 
Pla d’Ordenació de les platges de Roses. Des de 
la temporada de bany 2005 es realitza la recollida 
selectiva d’envasos en el servei de recollida de 
residus sòlids flotants. L’any 2005 es van editar 
uns 10.000 quadríptics d’informació ambiental i 
del sistema  per a usuaris, i a causa de la bona 
acceptació que varen tenir, per a l’any 2006 es 
preveu augmentar el tiratge.

- Fase de temporada: Durant aquesta fase es rea-
litza un seguiment més acurat i exhaustiu del con-
trol operacional del sistema. Aquest seguiment 
consisteix bàsicament en controlar el compliment 
dels registres i operacions de les empreses de 
servei i de tots els actors implicats en el SGA.

- Fase d’avaluació de temporada: Un cop acaba-
da la temporada de bany es procedeix a realitzar-
ne una avaluació i també del sistema en general. 
L’avaluació i seguiment es realitza a través dels 
indicadors ambientals establerts en el SGA. 

- Fase d’auditories del SGA: Cada any es realitza 
l’auditoria interna, d’autoavaluació del sistema, i 
l’auditoria externa, realitzada per l’empresa cer-
tificadora. Després de l’auditoria de certificació, 
els dos anys següents es realitza la primera i la 
segona auditoria de seguiment, respectivament. 

Hi ha un seguit de tasques que es realitzen in-
distintament de la fase en què es trobi el siste-
ma, que són:

- La formació. Cada vegada que hi alguna incor-
poració, tant de personal com d’operacions o 
d’activitats que es realitzin a les platges, es fa la 
formació adequada al personal implicat, indistin-
tament de l’època que es tracti.

- La documentació es va revisant i modificant 
quan es creu necessari, tant si hi ha hagut algun 
canvi en el sistema com si es pot millorar, o bé si 
ha quedat obsoleta.

- Trimestralment es fa un seguiment de la legis-
lació aplicable i s’avalua el seu grau de com-
pliment.

Conclusions

Superació de dificultats: Les principals difi-
cultats poden derivar-se del fet que el conjunt 
d’agents i sectors que intervenen en el procés 
entenguin la seva oportunitat i conveniència. 
És necessària la complicitat dels gestors polí-

tics i dels treballadors dels serveis.

Beneficis i millora ambiental: En la implantació 
del SGA, Roses obté una millora de la qualitat am-
biental, especialment important en un municipi on 
el sector turístic és molt rellevant. A més a més, 
l’Ajuntament ha pogut establir un sistema de con-
trol de totes aquelles operacions i activitats que 
es realitzen a les platges per garantir el seu bon 
funcionament i estat.

Resultats: A través del objectius i fites del Progra-
ma de Medi Ambient anual, es preveu un estalvi 
de costos a mitjà i llarg termini per a una major 
eficiència operacional, així com un augment de la 
motivació dels treballadors dels serveis que inter-
venen en la gestió de les platges. Actualment ja 
s’han establert mecanismes de control per a les 
tasques que es desenvolupen a les platges i s’ha 
millorat la qualitat ambiental de les platges.

Fitxa tècnica

Responsables:
Jordi Cabot Duxans, Tècnic de Medi Ambient i 
platges de l’Ajuntament de Roses. 
Tel. 972 252 400
jcabot@roses.es

Agents implicats:
Ajuntament de Roses.
Direcció General de Qualitat Ambiental del De-
partament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya (organisme competent en l’atorgament 
del distintiu de qualitat EMAS).
Empreses de serveis: Rosesnet, Rosersa, Sorea i 
Port de Roses.
Empreses concessionàries d’activitats durant el 
període d’estiu (guinguetes, lloguers de materials, 
quioscos, embarcacions d’esbarjo...).
Creu Roja i Salvament.
Policia Local de Roses.
Servei Perifèric de Costes del Ministerio de Me-
dio Ambiente de l’Estat Espanyol.
Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya.

Fonts de finançaments:
La Direcció General de Qualitat Ambiental del De-
partament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya va subvencionar un 70% de tot el pro-
cés d’implantació.
Des de la certificació del Sistema de Gestió Am-
biental, els costos associats al funcionament 
del Sistema i les mesures de millora o preven-
ció a executar van a càrrec de l’Ajuntament 
íntegrament. ■

Jordi Cabot / Ajuntament de Roses
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legislació i normatives
Decret pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis

L’objecte d’aquest Decret és incorporar paràme-
tres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis de 
nova construcció; els procedents de reconversió 
d’antiga edificació; els resultants d’obres de gran 
rehabilitació, entenent com a tal les que només 
excloguin l’enderrocament de les façanes o cons-
titueixin una actuació global en tot l’edifici.

Els paràmetres ambientals i d’ecoeficiència són 
d’aplicació en els edificis, de titularitat pública o 
privada, destinats a qualsevol dels usos següents: 
habitatge;  residencial col·lectiu (hotels, pensio-
ns, residències, albergs); administratiu (centres 
de l’Administració Pública, bancs, oficines); do-
cent (escoles infantils, centres d’ensenyança 
primària, secundària, universitària i formació 
professional); sanitari (hospitals, clíniques, am-
bulatoris i centres de salut); i esportiu (poliespor-
tius, piscines i gimnasos).

Aquests paràmetres d’ecoeficiència que han 
de complir els edificis fan referència l’aigua, 
l’energia, els materials i sistemes constructius i 
als residus. 

En el projecte bàsic o en el projecte obligato-
ri a efectes d’autorització de llicència d’obres, 
s’especificaran les disposicions adoptades per 
assolir els paràmetres d’ecoeficiència que figu-
ren en aquest Decret, els quals es justificaran en 
el projecte executiu o projecte per a l’inici d’obres, 
que haurà d’incloure una memòria justificativa del 
seu compliment.

La documentació justificativa del compliment 
dels paràmetres ambientals i d’ecoeficiència, 
així com les recomanacions adreçades a l’usuari 
referents a l’ús i manteniment de l’edifici i de les 
instal·lacions, formaran part del llibre de l’edifici, 
en el cas d’habitatges.

L’aplicació de les disposicions i requeriments 
d’aquest Decret tenen caràcter de mínims de ge-
neral compliment a Catalunya, sens perjudici dels 
majors requeriments i condicionants ambientals 
que es continguin a les ordenances municipals. 
Cap ordenança de caràcter local podrà reduir, 
limitar, modificar ni derogar les prescripcions i 
paràmetres d’aquest Decret, ja sigui de manera 
parcial, total o temporal. Alhora, els seus requisits 
no seran d’aplicació en els edificis en construcció 
ni en aquells amb projecte visat amb anterioritat a 
la seva entrada en vigor.
Aquest Decret entrarà en vigor als sis mesos de la 
seva publicació al DOGC núm. 4574 del 16/02/2006. ■
Font: DMAiH

TIPUS D’EDIFICI

Usos de l’edificació on s’han d’incorporar aquests 
criteris:

– Habitatge
– Residencial públic
– Administratiu
– Docent
– Hospitalari
– Esportius, piscines i gimnasos

PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA

AIGUA
ENERGIA
SISTEMES CONSTRUCTIUS I MATERIALS
RESIDUS

EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI, COM A MÍNIM UNA FAMÍLIA DE PRODUCTES HAURÀ 
DE DISPOSAR D’UNA ETIQUETA ECOLÒGICA:

- Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat
- Etiqueta ecològica de la Unió Europea
- Marca AENOR medi ambient
- Qualsevol altra etiqueta ecològica de tipus I (ISO 14204) o de tipus III (ISO 14205)

RESIDUS
Preveure en els habitatges un espai fàcil-
ment accessible de 150 dm3 (60 x 50 x 50 
cm) que permeti la separació de:

- Envasos lleugers
- Matèria orgànica
- Vidre
- Paper i cartró
- Rebuig
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agenda - guia
Cursos

Curs d’especialització ArcGis 8.2 
aplicat a la gestió ambiental
Data d’inici: 21.04.06
Organitza: UdG

Curs sobre medi ambient i desenvo-
lupament sostenible
Data: 08.05.06
Organitza: Escola d’Administració Pública 
de Catalunya

Jornada

Jornada d’aprofitaments forestals 
no fustaners als nostres boscos
Data: 20.04.06
Organitza: Escola de Capacitació Agrària Fo-
restal de Santa Coloma de Farners

Jornada “La participació pública 
en la gestió de l’aigua a partir de la 
Directiva Marc de l’Aigua”
Data: 27.04.06
Organitza: Institut del Medi Ambient-UdG

IV Jornades de Gestió de fauna 
salvatge

Data: 29.04.06
Organitza: El Raspinell

Congressos

Energy Congress 2006

Data: 03.05.06
Organitza: Energy Congress

1r Congrés Català de la Bicicleta

Data: 07.06.06
Organitza: Fundació ECA Global

Fires

Fira ECO.SI

Data: 10.06.06
Organitza: Aj. Girona i ECOESPAI

Per a més informació: www.cilma.org

Implantació de sistemes voluntaris 
de gestió ambiental
Data de termini: 15.04.06
Organitza: DMAiH

Programa de suport a la redacció de 
PALS

Data de termini: tot l’any
Organitza: Diputació de Girona

Ajuts als ajuntaments propietaris de 
terrenys forestals

Data de termini: 06.04.06
Organitza: Diputació de Girona

Ajuts als ajuntaments per a la ne-
teja de marges i per a l’adquisició 
d’hidrants
Data de termini: 06.04.06
Organitza: Diputació de Girona

Ajuts als ajuntaments en matèria de 
prevenció d’incendis forestals

Data de termini: 06.04.06
Organitza: Diputació de Girona

Programa del Pla a l’Acció

Data de termini: 30.05.06
Organitza: Diputació de Girona

Premi de les Gavarres 2006

Data de termini: 30.05.06
Organitza: Consorci de les Gavarres 

Ajuts al foment de la connectivitat 
social, paisatgística i ecològica en-
tre els espais lliures de les comar-
ques gironines
Data de termini: 29.09.06
Organitza: Diputació de Girona

Ajuts

Catàleg 200� – �0 propostes per a una 
mobilitat més sostenible i segura
Autor i edició: Diputació de Barcelona
Data: 2005

Informe sobre el canvi climàtic a Ca-
talunya

Autors: varis
Edició: Consell Assessor per al Desenvolu-
pament Sostenbile (CADS)
Data: 2005

Oportunitats per a la Custòdia del Te-
rritori als Municipis. Guia pràctica 
per a ajuntaments i entitats locals
Autors i edició: Xarxa de Custòdia del Terri-
tori i Fundació Territori i Paisatge
Data: 2005

Centre d’acollida d’Animals a la Selva
www.ccselva.org/caas

Manual del compostaire

www.girones.org/webs/compostatge/ma-
nual.pdf

La Web de Mobilitat

www.mobilitat.org

Portal de prevenció de residus a l’Alt 
Empordà

residus-altemporda.org

Productes i serveis amb el Distintiu 
de Garantia de Qualitat Ambiental 

mediambient.gencat.net
> Ecoproductes i ecoserveis > Distintiu de 
Garantia de Qualitat Ambiental

Publicacions

Enllaços



Amb el suport de:


