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Premi CILMA medi ambient i sostenibilitat: recull d'actuacions dels ens locals

El premi CILMA medi ambient i sostenibilitat:

Des de l'any 2002 el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques 
de Girona convoca anualment el  premi Medi  Ambient  i  Sostenibilitat  amb l’objectiu de 
reconèixer aquelles actuacions de caràcter innovador i exemplars portades a terme per 
qualsevol dels ens locals de les comarques de Girona. S’estableix un premi corresponent 
a una dotació econòmica que varia segons l'any. 

Aquest premi, neix de la ferma voluntat del CILMA per complir alguns dels objectius bàsics 
que  portaren  a  la  seva  constitució:  esdevenir  instrument  de  cooperació  per  al 
desenvolupament  sostenible  dels  municipis,  fomentar  la  integració  dels  aspectes 
ambientals en les polítiques de desenvolupament territorial, social i econòmic, així com 
difondre informació actualitzada de casos concrets  i  exercicis de bones pràctiques de 
desenvolupament  de  la  sostenibilitat  i  oferir  als  responsables  polítics  i  tècnics  de  les 
administracions locals, models i tècniques de desenvolupament sostenible.

Les actuacions són avaluades per un jurat de reconegut prestigi en la temàtica ambiental 
i/o en els seus respectius àmbits professionals. Aquest jurat l'integren: el president del 
CILMA, 2 vocals  de la  Junta Executiva del  CILMA, 3 representants de l’Administració 
local, 1 representant del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya,  1  representant  de  la  Universitat  de  Girona,  1  representant  del  món 
empresarial, 1 representant d’una ONG i 1 representant dels mitjans de comunicació.

La resposta dels ens locals de les comarques de Girona a la convocatòria del premi ha 
estat al llarg dels anys molt positiva, i no només pel nombre de projectes que han arribat 
sinó també per la seva singularitat i l’ampli ventall de possibilitats d’actuació que en el seu 
conjunt representen. 
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ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT EN 
L'ÀMBIT DE L'AIGUA
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Contracte de riu transfronterer Segre

Consell Comarcal de la Cerdanya

Categoria Aigua
Any 2003

2) Minimitzar els riscos naturals relacionats amb l'aigua. 
3) Preservar el medi ambient especialment pel que fa al vector aigua.

1) Definició del projecte.                                                                             
2) Reunions polítiques i treballs tècnics.                                                    
3) Presentació del projecte Interreg III. Aprovat el 19/12/2002                 
4) Continuació i inici de nous estudis                                                        

Consell Comarcal de la Cerdanya                                                              
Consell Comarcal de l'Alt Urgell                                                                  
Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne
Pressupost total : 240.000 €
El Consell Comarcal assumeix el 50% 
Subvencionat en  50% pels fons europeus d'Interreg III

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

1) Gestionar de manera integral l'aigua a la capçalera del riu Segre. 

4) Valoritzar de manera sostenible els recursos naturals i culturals lligats a 
l'entorn del riu Segre. 
5) Prendre consciència social en matèria d'aigua a través de la participació 
ciutadana en el procés i la difusió del projecte

Fases i 
metodologia 
d’execució

5) Estudis i projectes complementaris. Publicació de materials, 
comunicació i participació ciutadana. Any 2004 i 2005

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Aigua
Any 2005

La idea, promoció i financiació és de l'Ajuntament de Navata.                  
Direcció tècnica: GEOSERVEI S.L.
Pressupost total : 2.320 €       
A càrrec de l'Ajuntament el 100%       

Estudi del balanç de nitrogen municipal i anàlisi de la seva relació 
amb la vulnerabilitat i la protecció dels aqüífers del terme 
municipal de Navata

Ens local 
promotor

Ajuntament de Navata

Presentació i 
objectius

L'objectiu principal era la redacció per a la seva posterior implementació 
normativa, de línies d'actuació específiques que permetessin una 
adequada correcció de la creixent concentració de nitrats d'origen 
agroramader en els aqüífers del municipi. 
La base metodològica va consistir en l'aplicació de criteris de vulnerabilitat 
i risc hidrogeològic, que permetessin restringir, regular i reordenar l'actual 
distribució territorial de purins en el municipi.

Fases i 
metodologia 
d’execució

- L'execució d'estudis tècnics de reordenació de les aplicacions de purins 
en el municipi (balanç nitrogen orgànic, anàlisi distribució territorial de les 
aplicacions de cada explotació ramadera, estudi règim sòl, determinació 
superfície lliure d'aplicacions, elaboració cartografia, definició àrees 
prioritàries, delimitació superfícies, etc)         
- La divulgació i implementació normativa dels resultats (elaboració 
normativa municipal, protocol recepció sol·licituds noves llicències 
d'explotació ramadera, divulgació resultats a administracions, sector 
agroramader i web municipal).

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Aigua
Any 2008

PROCAIGUA                         
PAPELQUIMIA                           
ABISBOMA                               

A càrrec de l'Ajuntament el 100%.

Minimització del consum d'aigua a la piscina municipal de Besalú i 
recuperació de les aigües residuals

Ens local 
promotor

Ajuntament de Besalú

Presentació i 
objectius

En la construcció de la nova piscina municipal i en la última fase del 
projecte els objectius van ser: minimitzar el consum d'aquest recurs 
natural; reaprofitar l'aigua residual per al reg de les pròpies instal·lacions i 
minimitzar el consum d'aigua potable per al reg del camp de futbol. 
Amb aquestes millores s'aconseguia un estalvi del 50% del consum 
d'aigua i un reaprofitament final d'aproximadament el 90% de les aigües 
residuals.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Implantació d'un sistema de desinfecció amb llum ultraviolada en lloc de la 
tradicional cloració de l'aigua, obtenint una aigua de bany amb major 
qualitat. 
Implantació d'un sistema per reaprofitar les aigües procedents dels 
contrarentats dels filtres de sorra i l'aigua de renovació per al reg de la 
zona de gespa de les pròpies instal·lacions de la piscina municipal i per al 
reg de camp de futbol de gespa municipal annex. 
Implantació d'un sistema de conducció de recirculació i recuperació de 
l'aigua per al reg.

Agents 
participants

Ajuntament de Besalú                       

Enginyeria Plana Hurtós
Pressupost 
aproximat / 
Costos

Pressupost total: 168.172,12 € 

PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2008
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Categoria
Any 2008

Els objectius estratègics eren: 
- Obtenir un model innovador de gestió integrada 

 Conjunt d'accions sobre difusió del projecte i participació. 

ACA 

CRODA 

SELWA: un sistema participatiu de gestió dels recursos hídrics a 
escala local a la comarca de la Selva

Ens local 
promotor

Consell Comarcal de la Selva

Aigua

Presentació i 
objectius

El projecte consisteix en adoptar un model de gestió de l'aigua a la 
comarca compromés amb el manteniment de la qualitat i de la quantitat 
d'aquest recurs i dels valors naturals, econòmics i culturals que s'hi poden 
desenvolupar de manera sostenible. 
Es volia considerar tot el cicle de l'aigua i amb implicació dels diferents 
agents i actors que intervenien en l'ús o la gestió dels recursos hídrics del 
territori. 

- Assolir una gestió sostenible suportada per processos de participació 
ciutadana; i impulsar el desenvolupament local entorn de l'aigua com a 
catalitzadora d'iniciatives econòmiques i laborals i com a element de 
cohesió social.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Sense deixar de banda els aspectes anteriors, detecció de bones 
pràctiques en els sectors productius i accions de sensibilització i promoció 
a les administracions municipals; publicació dels espais naturals vinculats 
a l'aigua i assessorament i col·laboració en projectes de restauració 
d'espais naturals. 
Publicació guia bones pràctiques per als sectors productius, es promourà 
la participació d'empreses amb experiències pilot, s'incentivarà 
ajuntaments per a la redacció i aplicació d'ordenances municipals, es 
consolidarà la línia d'assessorament i col·laboració en projectes de 
restauració d'espais naturals i s'iniciaran estudis al voltant de la gestió de 
serveis del cicle local de l'aigua a la comarca.

Agents 
participants

Consell Comarcal de la Selva 

Cambra de Começ de Girona 
Cooperativa Agrícola de Blanes 
Universitat de Girona 
Institut Català de Recerca de l'Aigua 

Font Vella 
Laboratoris HIPRA 
Font Agudes 
Servei d'Ocupació de Catalunya 
Departament d'interior 
Relacions Institucionals i Participació 
Fons Social Europeu.
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Pressupost total: 74.333,33 €
Font Vella S. A: 7.500 € (10,1%)    
Laboratoris Hipra, S. A.: 3.333,33 € (4,5%)          
CRODA: 10.000 € (13,5%)  
Cambra de Comerç de Girona: 10.000 € (13,5%)     
Cooperativa Agrícola de blanes : 500 € (0,7%)   
Font Agudes, S. A.: 3.000 € (4%)           
Agència Catalana de l'Aigua: 40.000 € (53,8%) 

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament de Vilablareix

Categoria Aigua
Any 2009

- Descripció de l'estat actual de les instal·lacions afectades   
- Dimensionat del sistema hidraulic de la recuperació de pluvials  
- Pla de manteniment de les instal·lacions
Ajuntament de Vilablareix     
Generalitat de Catalunya
Pressupost total: 224.626,58 €             
Ajuntament: 152.801,07 € (68,02%)               
Generalitat de Catalunya (PUOSC): 71.825,51 € (31,98%)   

Aprofitament de les aigües pluvials per al reg de zones verdes 
municipals

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Projecte per aprofitar l'aigua de pluja o de purga/renovació de la piscina 
amb l'objectiu de donar-li un ús no domèstic. Concretament es van 
dissenyar una sèrie d'instal·lacions hidrauliques per tal de reconduir les 
aigües d'escorrentia de la coberta de dos instal·lacions municipals 
(magatzem i pavelló d'esports) i de la piscina, fins a uns dipòsits amb la 
finalitat d'emmagatzemar-la i permetre el seu aprofitament com a aigua de 
reg per a zones enjardinades municipals.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Resultats de 
millora ambiental

Amb un dipòsit de 45 m3  de capacitat que recull les aigües pluvials de la 
coberta del magatzem, es podrà regar la zona verda municipal annexa de 
4.350 m2. Per regar-la es necessiten 26.100 litres, en cas de tenir el dipòsit 
ple, es podrà regar 10 vegades aquesta zona. Per tant es deixarà de 
consumir aigua potable. També amb un altre dipòsit de 150m3 al pavelló i a 
la piscina municipal servirà per regar la zona verda del carrer Marroc de 
1.662 m2, la qual necessita 9.732 litres i en cas de tenir el dipòsit ple es 
podrà regar unes 15 vegades.
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ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT EN 
L'ÀMBIT DE L'ENERGIA
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La racionalització energètica de la piscina municipal de Figueres

Ajuntament de Figueres

Categoria Energia
Any 2002

L’Ajuntament va assumir la iniciativa, la coordinació i l’execució del projecte. 
Altres administracions també van intervenir amb aportació de recursos.
Pressupost total: 650.000 €.
L’Ajuntament, com a promotor de l’obra, va aportar el 65% del cost total. 

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

En la dècada dels anys vuitanta, l’Ajuntament de Figueres va promoure la 
construcció d’una piscina pública climatitzada. Amb el pas del temps es va 
detectar un elevat consum energètic i un greu deteriorament per oxidació de la 
coberta de la piscina. Per resoldre aquestes deficiències es va optat per una 
doble solució. D’una banda, el projecte va preveure la substitució de la coberta 
i del tancament lateral de vidre per millorar l’aïllament de l’edifici i evitar 
pèrdues energètiques innecessàries. D’altra banda, es va modificar la 
instal·lació de producció d’energia per a l’obtenció d’aigua calenta i calefacció 
mitjançant el gas com a font d’energia i amb una dotació de col·lectors solars.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Estava projectada la substitució de l’estructura metàl·lica, el fals sostre i la 
coberta de plaques de fibrociment per una estructura vista de fusta massissa i 
coberta tipus sandvitx amb tractament anticorrosiu. També, aprofitant aquest 
canvi, els tancaments exteriors metàl·lics i els vidres instal·lats es van 
substituïr per uns tancaments d’alumini anoditzat i tancaments de vidre. El 
sistema de climatització i producció d’aigua calenta sanitària que funcionava 
amb una caldera d’un sol cos de gasoil, es va substituïr també per un sistema 
mixt que utilitza energia solar i gas ciutat amb una caldera de quatre etapes 
d’arrancada progressiva segons la demanda energètica real.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos La resta es va finançar a través de les subvencions obtingudes de la 

Generalitat de Catalunya (ICAEN i PUOSC) i del govern de l’Estat (IDAE). 
Contribució a la 
millora ambiental

L’actuació va suposar una important reducció de les emissions de CO2  a 
l’atmosfera. A més, en condicions favorables, els 60 panells solars instal·lats 
poden permetre assumir el 30% de les necessitats energètiques de la piscina. 
Això, juntament amb la substitució de la caldera de gasoil per la de gas natural, 
pot comportar un estalvi energètic de més del 40%. 
Actuacions com aquesta poden exemplificar experiències similars que és 
possible portar a terme en altres instal·lacions o equipaments del municipi, ja 
siguin públics o privats. Els resultats, en tant que es tradueixen en una 
disminució dels costos de manteniment, es fan més evidents que mai. 
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Consorci de les Gavarres

Categoria Aigua i energia
Any 2002

Pressupost total: 79.000 euros. 

La rehabilitació de la rectoria de Fitor com a punt d’acollida i 
d’informació de les Gavarres amb l’ús d’energia fotovoltaica i 
l’aprofitament de les aigües pluvials

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

L’any 2001 el Departament de Medi Ambient de la Generalitat va adquirir la 
finca de la rectoria de Fitor, que l’agost de 2002 passava a ser gestionada 
pel Consorci de les Gavarres amb el compromís que fos reconvertida en 
un equipament d’ús públic. Durant els últims anys la rectoria havia estat 
abandonada i sotmesa a nombrosos actes de vandalisme, per la qual 
cosa era necessari fer-hi importants reformes, dotar-la de 
subministrament d’aigua i de llum i adequar-la als objectius d’equipament 
al servei del massís de les Gavarres.

Fases i 
metodologia 
d’execució

En la primera fase es va procedir a la rehabilitació de la rectoria i a la 
instal·lació de la central solar fotovoltaica i d’un sistema de recollida 
d’aigües pluvials –amb cisterna que s’alimenta parcialment d’aigües 
pluvials de la teulada. També es van esbrossar i netejar les feixes i l’hort 
del rector. Ja per últim, es va adjudicar la plaça del guarda informador que 
havia de tenir cura de la rectoria.                        
En la segona fase és preveia l’adequació dels espais exteriors per a ús 
públic, el manteniment de les feixes i els treballs de millora del bosc, així 
com el disseny i l’execució de continguts específics per al punt 
d’informació.

Agents 
participants

Els treballs d’adequació de la rectoria de Fitor van ser promoguts pel 
Consorci de les Gavarres, amb el suport de l’Ajuntament de Forallac i 
cofinançats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 
També hi van participat els mòduls de paletes i treballs forestals de 
l’Escola Taller les Gavarres.

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Aquest cost contempla les obres i materials per acondicionar l’espai de la 
rectoria, el sou del guarda informador, la gerència, direcció i seguiment de 
l’obra, la central solar i el sistema de recollida d’aigües pluvials i dipòsit 
d’aigua.
El finançament de l’equipament es va fer a partir dels fons propis del 
Consorci de les Gavarres i del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat –a través dels fons estructurals europeus provinents del 
Programa de Desenvolupament Rural. 

Contribució a la 
millora ambiental

A banda de recuperar un element patrimonial de primer ordre, la proposta 
contribuia a la dinamització de l’espai i a la vehiculació de l’ús públic al bell 
mig del massís. 
L’ús d’energies netes i l’aprofitament de les aigües pluvials permet 
exemplificar sistemes de gestió eficient i sostenible.
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Categoria Energia
Any 2004

Instal·lar 6 panells solars a la teulada dels vestidors.

Ajuntament de Navata          

Pressupost total : 11.023,00 €       
A càrrec de l'Ajuntament el 100%        
Es va demanar una subvenció al Departament de Treball i Indústria

Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària per captació  
solar als vestidors de la piscina municipal

Ens local 
promotor

Ajuntament de Navata

Presentació i 
objectius

El projecte inicial de construcció de la piscina contemplava la producció 
d'aigua calenta sanitària per un sistema convencional d'acumulació 
elèctrica. Malgrat tot, es va optat per canviar-ho amb l'objectiu d'aconseguir 
un estalvi energètic i un major respecte al medi, instal·lant aigua calenta 
sanitària  per captació solar als vestidors.

Fases i 
metodologia 
d’execució
Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament d'Arbúcies

Categoria Energia
Any 2007

Ajuntamentd'Arbúcies     
ICAEN 
IDAE
Diputació de Girona          
Pressupost total : 271.933,69 €  
Ajuntament: 138.407,70 € (50,89%)
ICAEN: 27.952€    
Diputació de Girona: 53.733,30€  
IDAE: 51.840€

Instal·lació de calefacció de biomassa pel poliesportiu de Can 
Pons d'Arbúcies

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Aquesta instal·lació complementa la instal·lació solar tèrmica que es va 
instal·lar en el poliesportiu per a suministrar ACS i calefacció amb l'objectiu 
d'implantar un sistema eficient en consum d'energia, reduir les emissions 
contaminants a l'atmosfera i impulsar les energies renovales.

Fases i 
metodologia 
d’execució

- Instal·lació de dues calderes, de dues sitges (recipient on es col·loca la 
biomassa), d'un sistema de recuperació i neteja de fums, d'un dispositiu 
de control de la caldera i d'un canal de comunicació continuo que permet 
donar informació pública de les instal·lacions (kWh, temperatura, 
kilograma de gasos no emesos, estalvi econòmic de combustible).     
- Creació d'un recinte per ubicar la instal·lació i traçar un circuit d'anada i 
retorn d'aigua de calefacció.                                                                             
- Ús didàctic de la instal·lació (cartells explicatius, dossiers explicatius, 
visites guiades, etc).

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Enllumenat públic del carrer Perdut amb tecnologia LED

Ajuntament de Ripoll

Categoria Energia
Any 2007

Pressupost total: 12.052,96 €
A càrrec de l'Ajuntament el 100%.       

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

L'actuació consistia en la substitució de lluminàries obsoletes de vapor de 
mercuri i algunes de vsap, per lluminàries amb leds, obtenint un estalvi 
energètic, econòmic, així com de reducció de CO2  a l'atmosfera i 
minimització de la contaminació lumínica, d'acord amb la normativa 
catalana d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn.

Fases i 
metodologia 
d’execució

En el carrer Perdut de 60 m de longitud i 4 m d'amplada es van substituir 
quatre faroles de vapor de mercuri de 250 W, per 6 lluminàries de 48 W 
amb tecnologia led, aconseguint un estalvi de consum de 6.342,84 W/any, 
un estalvi econòmic de 613 euros i la reducció de 1,649 kg de CO2  a 
l'atmosfera.

Agents 
participants

Ajuntament de Ripoll

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria
Any 2008

Diputació de Girona: 31.584 € (25,40%)

Ús d'energies renovables al nou centre polivalent "La Torrentera"

Ens local 
promotor

Ajuntament d'Aiguaviva 

Energia

Presentació i 
objectius

Aquest equipament consisteix en una sala polivalent subdivisible en aules, 
tallers, sala de reunions, despatxos, espai per biblioteca o classes i un 
cafè-restaurant, tot plegat amb una superfície de 1.273,43 m2. 
Per obtenir electricitat i la producció de fred i calor es va optar per escollir 
com a fonts d'energia renovable la solar i la geotèrmica que permetrien un 
important estalvi energètic, econòmic i una considerable reducció de les 
emissions que contribueixen al canvi climàtic (22,5 tones de CO2  a l'any 
segons estimacions fetes comparant geotèrmia amb gas, per nombre total 
d'hores/any).      
A més, la construcció de l'edifici es va enfocar des d'uns paràmetres de 
respecte al medi ambient. 

Fases i 
metodologia 
d’execució

La climatització, refrigeració i la producció d'aigua calenta sanitària s'obté 
amb la utilització de l'energia calorífica continguda en l'escorça terrestre 
mitjançant perforacions, obtenint temperatures de fins a 60ºC. Les bombes 
de calor són reversibles i a l'estiu poden absorbir calor de l'interior de 
l'habitatge i lliurar-lo al subsòl, pel que suposa una solució integral quan es 
vol obtenir calefacció i refrigeració, a més d'aigua calenta sanitària. 
Es produeix un estalvi energètic de més del 50% respecte a un 
climatitzador convencional.  
El sistema està format per 2 bombes geotèrmiques d'un total de 60 kW de 
potència, centralitzades en una sala de màquines, que absorbeixen o 
cedeixen calories del / al subsòl a través d'un captador geotèrmic. Aquest 
sistema es connecta automàticament a la caldera de gas en cas que la 
demanda de calefacció excedeixi la potència. També disposa d'1 dipòsit 
d'ACS de 200 l., 1 dipòsit d'inèrcia de 300 l. i un sistema de control del 
funcionament. Així com un col·lector geotèrmic format per les perforacions 
verticals de 100 m. de profunditat.

Agents 
participants

Ajuntament d'Aiguaviva 
Diputació de Girona

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Pressupost total : 124.364,97 €            
Ajuntament: 92.780,97 € (74,60%)  

PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2008
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Categoria
Any 2008

 ICAEN                                      

ICAEN: 56.490,74 € (50%)

La caldera de biomassa al CEIP Vila-roja. Ús i difusió de les 
energies renovables 

Ens local 
promotor

Ajuntament de Girona

Energia

Presentació i 
objectius

Es va realitzar un canvi de la caldera que funcionava amb gasoil per una 
caldera de biomassa molt més eficient. 
L'objectiu principal d'aquesta instal·lació era cercar la seva sostenibilitat 
social, ambiental i econòmica, així com difondre'n el seu ús mitjançant el 
funcionament amb energia renovable. 
Aquesta actuació s'emmarcava en l'Agenda 21 que es va aprovar el juny 
de 2004 en concret, en l'eix 2, bloc 2.1 "Gestió Eficient dels Recursos" i en 
l'eix 3, bloc 3.1 "Educació, participació i comunicació des de i per a la 
sostenibilitat".

Fases i 
metodologia 
d’execució

L'equip estava dissenyat amb una sitja que disposaba d'una capacitat de 
11-12 tones d'estella i incloia tots els sistemes necessaris per al control i 
la monitorització de la caldera, l'enregistrament de dades de totes les 
funcions i incidències millorant així el seu rendiment. 
El combustible actual usat és estella forestal triturada i el seu aprofitament 
facilita la gestió dels boscos i s'eviten els incendis forestals. També s'està 
treballant en l'aprofitament de part d'alguns mobles per fer-ne estella, 
mitjançant l'adequació de la maquinària de triturat de la planta de triatge de 
Celrà.  
Es va mostrar la instal·lació i el sistema als tècnics municipals. Aquesta 
experiència s'incorporaria en el catàleg de recursos educatius sobre 
estalvi energètic i foment de les energies renovables, així com per a cicles 
formatius de grau mig i superior. També es preveia contactar amb el 
Gremi d'Instal·ladors de les comarques gironines per tal que promogués 
aquests sistemes de caldera. L'ús de la biomassa comporta un augment 
de l'activitat forestal i convertint-ho així en nous jaciments d'ocupació.

Agents 
participants

Ajuntament de Girona: Àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat i la de Cultura 
i Educació                                              
CEIP Vila-Roja                         
Diputació de Girona                                                   

Planta de triatge de Celrà
Pressupost 
aproximat / 
Costos

Pressupost total: 112.981,47 €            
Ajuntament: 44.554,22 € (39%)              
Diputació de Girona: 11.936,51 € (11%)                 
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Ajuntament de Sant Gregori

Categoria Energia
Any 2008

Ajuntament de Sant Gregori          
ICAEN
Pressupost total: 326.734,38 €     
Ajuntament: 313.951,70 € (96,09%)       
ICAEN: 12.782,68 € (3,91%)

Instal·lació d'energia geotèrmica per sala polivalent La Pineda, 
Camp de Futbol i futur pavelló municipal

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

La instal·lació permet aprofitar l'energia del sòl per a la climatització i per a 
l'aigua calenta sanitària, obtenint un estalvi energètic i una considerable 
reducció de les emissions que contribueixen al canvi climàtic (100 tones 
de CO2  a l'any segons estimacions fetes comparant geotermia amb gas 
natural simulant 1800 h/any de funcionament).

Fases i 
metodologia 
d’execució

Mentre es redactava el projecte de la Sala Polivalent, es va iniciar el 
projecte d'instal·lació de gespa artifical al camp de futbol que es troba al 
costat. 
L'aixecament de terra va ser aprofitat per realitzar la captació horitzontal 
mitjançant la canalització de 80 cm. de profunditat com a captador 
d'energia de les instal·lacions del propi camp com del nou espai polivalent. 
Més de 10.000 m. de tub recorren de forma soterrada el camp de futbol, 
l'aigua circula dins el tubs i es manté una temperatura de 14 i 17 ºC que 
permet a les màquines extreure la seva energia. A la sala de màquines es 
va instal·lar un sistema combinat de dos dipòsits d'inèrcia per tal 
d'acumular aigua del captador horitzontal i també pels circuits de 
climatització. 
També es van instal·lar dues bombes de calor que produeixen 40kW 
tèrmics i el seu consum és de 9 kW elèctrics amb uns mòduls inversors 
que transformen les bombes de calor en complets sistemes de 
climatització.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Compra responsable de productes forestals

Ajuntament de Lloret de Mar

Categoria Compra verda
Any 2005

Ajuntament de Lloret de Mar

A càrrec de l'Ajuntament el 100%       

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

El 25 de novembre de 2004, l'Ajuntament va adoptar el compromís de 
compra responsable de productes forestals per contribuir a la protecció 
dels boscos primaris i els boscos d'alt valor per a la conservació, així com 
la utilització de fusta i paper que no procedeixin d'explotacions il·legals o 
tales clandestines. A més va promoure l'adquisició de fusta certificada, així 
com productes paperers certificats que havien d'acreditar paper 100% 
reciclat i blanquejat totalment sense clor (TCF). 
També va desenvolupar criteris tècnics i els incorporava als plecs de 
condicions tècniques, va dur a terme accions formatives a les empreses 
subministradores i al personal municipal i finalment convida als agents 
econòmics a incorporar tots aquests criteris.      
 Lloret de Mar va participar com a municipi pilot juntament amb Celrà i 
Pardines en el "Projecte compra verda per la prevenció del canvi climàtic a 
les administracions locals de les comarques gironines" promogut pel 
CILMA.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Des de l'aprovació del compromís tots els elements de mobiliari urbà que 
s'han adquirit compten amb la certificació FSC.                                 
El paper utilitzat a les dependències municipals és paper reciclat o bé, 
paper lliure de clor.                                                                                      
El material d'oficina d'ús quotidià (targetes professionals, sobres i carpetes 
d'expedients) s'utilitza paper 100% reciclat o paper procedent del 
reciclatge d'envasos tipus tetra-brick.                                                   
Altres: Recollida de paper i cartró, recollida de tòners d'impressora, ús de 
toners d'impressora reciclats, notes en la base dels correus-e per evitar 
imprimir el missatge si no és necessari.

Agents 
participants
Pressupost 
aproximat / 
Costos

Per aquesta actuació no es va poder detallar un pressupost específic, ja 
que equivaldria al valor de tots els productes forestals que s'han adquirit o 
editat: quioscos de platja, mòdul de salvament, passeres, paper, tríptics, 
targetes personals, etc.   



Premi CILMA medi ambient i sostenibilitat: recull d'actuacions dels ens locals

20

Ajuntament de Palafrugell

Categoria Compra verda
Any 2009

Objectius específics:          

Ajuntament de Palafrugell     
Agència de Residus de Catalunya              

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell         
Associació de Comerciants de Palafrugell                     
Establiments i activitats econòmiques turístiques         
Ciutadania                                                   
Mitjans de comunicació     

Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient. Xarxa 
d'establiments respectuosos amb el medi ambient

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

L'Ajuntament amb aquest projecte plantejava, mitjançant accions de 
prevenció de residus i consum responsable, assolir un nou objectiu tot 
implicant i incentivant bones pràctiques ambientals en el sector de 
l'hostaleria i el sector comercial.           

- Crear Xarxa d'Establiments Verds (conveni entre establiments i les 
administracions)        
- Compromís per part dels empresaris a desenvolupar bones pràctiques 
ambientals     
- Reforçar actuacions a  través de la potenciació mercat municipal i 
cadenes comercials             
- Establiment d'acords econòmics amb les distribuidores de productes 
retornables      
- Crear una categoria ambiental entre els adherits a la Xarxa 
d'establiments Verds      
- Facilitar informació necessària a la població sobre les conseqüències del 
consum i oci   
- Desenvolupament d'una campanya informativa als mitjans de 
comunicació.

Fases i 
metodologia 
d’execució

- Organització de la campanya (presentacions, acords, base de dades, 
elaboració materials gràfics...)       
- Creació Xarxa establiments Verds (desenvolupament actuacions 
comerços, diagnosis establiments turístics, distribució materials...)    
- Campanya de promoció a la població (punts informatius, sorteig regals, 
edició adhesiu reducció publicitat no desitjada)      
- Campanya de valoració i retorn (campanya reducció de bosses de 
plàstic, retorn auditories i propostes millores, presentació manual bones 
pràctiques ambientals)

Agents 
participants

Fundació Privada Catalana de Prevenció de Residus i Consum 
Responsable     



Premi CILMA medi ambient i sostenibilitat: recull d'actuacions dels ens locals

21

Pressupost total: 54.701,18 €             
Ajuntament: 19.896,18 € (36,37%)                    
Agència de Residus de Catalunya: 34.805 € (63,63%)   

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Resultats de 
millora ambiental

D'un total de 189 establiments visitats, es van adherit a la Xarxa 59 (31%). 
Per al desenvolupament de bones pràctiques, la majoria estaven disposats 
a aplicar canvis generalitzats i assequibles.   
Pel que fa a la introducció de noves mesures per augmentar l'oferta de 
productes per a una compra responsable va ser moderat. Hi ha 
establiments turístics que ja incorporaven bones pràctiques. Amb la 
promoció de vals i el bescanvi per elements de reducció de residus 
s'assegurava un alt grau de participació entre clients. Hi va haver una baixa 
adhesió de les parades del mercat. Es va aconseguir que les 
distribuidores d'envasos ampliessin la seva oferta en envasos retornables i 
que oferissin als establiments ofertes de promoció dels envasos 
reutilitzables.                                 
Es va crear el distintiu ambiental "Palafrugell, turisme respectuós amb el 
medi ambient" per als establiments del sector d'hostaleria, la restauració i 
el comerç. Es van lliurar 8.900 vals a compradors responsables, el que es 
podria traduir en un estalvi de 8.900 bosses de plàstic. En general, els 
consumidors parlaven de la campanya i es recuperava l'ús de la bossa de 
roba, el cabàs i el carretó.
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Consorci Vies Verdes de Girona

Categoria Mobilitat sostenible
Any 2005

 Objectius:                                                                                              

- Fomentar un tipus de turisme sostenible                                           
 - Millorar la salut de les persones.
Aquesta iniciativa s'emmarcava en dues accions:                  

- Consorci Vies Verdes de Girona                                       
- Àrea de Cultura de la Diputació de Girona
Pressupost total : 38.190,89  €            
Consorci Vies Verdes: 17.582,91 € (46%)        
Diputació de Girona: 20.607,98 € (54%)

Promoció de les bones pràctiques en mobilitat mitjançant 
elements de divulgació de les vies verdes com a infraestructures 
òptimes per a la mobilitat sostenible.

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius - Donar a conèixer les vies verdes per fomentar la seva utilització i poder 

així potenciar l'ús en l'àmbit de la mobilitat obligada                    
- Incidir en el desenvolupament econòmic dels territoris per on passa el 
traçat                                                                                                    

Fases i 
metodologia 
d’execució

- Web de les vies Verdes de Girona: no només com a web turístic sino 
també com a eina d'informació per la mobilitat obligada amb informació 
sobre transport públic, activitats lúdiques i festives, espai d'opinió, etc. 
- Documental Via Fèrria a Via Verda: per donar a conèixer la importància 
que va tenir el ferrocarril per les comarques gironines i mostra la conversió 
dels traçats a vies verdes.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós

Categoria Mobilitat sostenible
Any 2008

El cronograma de les actuacions va ser: 
Inici de les obres 

Mecanismes d'avaluació dels resultats de l'actuació.

Pressupost total : 62.992 €            
Ajuntament: 100%       

Pas soterrat i accessos a la carretera A-26 per a la implementació 
d'un carril bici d'unió amb el nucli d'Avinyonet de Puigventós amb 
la urbanització Mas Pau.  

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

La urbanització Mas Pau i el veïnat de Santa Eugènia, hi viuen més de 
1.000 persones, i només disposa de la llar d'infants. Tots els altres 
equipaments i comerços (escola, botiga, fleca, farmàcia i carnisseria) es 
troben situats al nucli antic, aquest fet fomenta la utilització del vehicle 
privat per a qualsevol gestió. 
Amb la creació d'aquest pas soterrat (3 m. d'alt x 5 m. d'ample x 15 m. de 
llarg) es fomenta la mobilitat sostenible i la reducció de les emissions que 
contribueixen al canvi climàtic (34,16 tones de CO2 a l'any); es fomenta 
l'oci, les activitats lúdico-recreatives, la salut, la participació ciutadana; es 
produeix un augment de la seguretat i es millora la qualitat de vida; també 
s'afavoreix la relació de la gent entre el poble i els veïnats. 
A part dels beneficis a la població del municipi es poden beneficiar els 
pobles del voltant per anar a treballar i comprar (3.000 persones aprox.) 
Es millora també l'accés a la ruta BTT sense accedir a la carretera A-26, 
l'accés a l'espai de la Garriga d'Empordà i als estanyols de Mas Margall.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Aquesta actuació s'emmarcava dins l'Agenda 21 Local, en l'apartat de 
desenvolupament urbanístic sostenible, amb subprograma Foment de la 
mobilitat alternativa al vehicle privat.   

Implementació del carril bici amb la senyalització vertical i horitzontal i 
mesures de protecció 
Difusió i campanya de sensibilització sobre l'adopció de mesures contra el 
canvi climàtic 

Agents 
participants

Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós       

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Sol·licitud d'un ajut econòmic al Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
La subvenció màxima era de 60.000 euros i pels municipis de menys de 
5.000 habitants es subvenciona un 90% com a màxim.
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Mitigació del canvi climàtic en l'àmbit de la mobilitat sostenible

Ajuntament de Lloret de Mar

Categoria Mobilitat sostenible
Any 2008

Pressupost total: 94.126,82 €             
Ajuntament: (100%)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

El projecte que s'emmarcava en la promoció de carrils bici possibilitant els 
desplaçament interns pel municipi de forma sostenible i conformant una 
xarxa consolidada, així com la difusió d'activitats relacionades amb aquest 
mitjà que consciencii l'opinió pública sobre la necessitat d'evitar els 
efectes negatius de l'ús del vehicle privat. S'esperen efectes positius al 
foment de l'ús de la bicicleta: estalvi de temps, estalvi energètic, millora de 
la imatge del municipi en el respecte pel medi ambient.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Creació del carril bici a la zona de Fenals, que permetria disposar d'una 
xarxa interconnectada amb carril bici de l'avinguda Amèrica, possibilitant 
els desplaçament interns. Significaria un pas més a unir l'entrada de Lloret 
procedent de Blanes amb el passeig marítim.  
Durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es va habilitar carril 
bici en el Passeig Marítim, es van crear zones de càrrega i descàrrega, 
parades de bus urbanes i aparcaments especials. Paral·lelament es van 
habilitar uns itineraris bici. També es van crear aparcaments municipals 
gratuïts, campanya de control del soroll de vehicles, sorteig de 10 
abonaments anulas d'autobús urbà, Pedalada Contra el Canvi Climàtic, 
cicle de Taules Rodones, "Campanya jo aparco bé quan vaig a l'escola", 
tallers escolars per desplaçar-se de forma segura, teatre sobre els 
senyals de trànsit per als escolars.  
A través de la Setmana Lloret Natura es van celebrar activitats de difusió i 
valorització de l'entorn natural, cultural i patrimonial del municipi. Cal 
destacar l'organització de la jornada "Municipis gironins contra el canvi 
climàtic" que va pretendre posar de manifest la voluntat de reduir les 
emissions i establir accions prioritàries de lluita contra el canvi climàtic.

Agents 
participants

Ajuntament de Lloret de Mar: Regidoria de Medi Ambient i Mobilitat, la 
Regidoria d'Educació i la Policia Local.

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament de Figueres

Categoria Mobilitat sostenible
Any 2009

Els objectius eren:

- Disseny nova línia d'autobús      
- Estudi de tecnologies existents     
- Procés de formació dels conductors i tècnics de manteniment    
 - S'acorda compra/Es publica concurs/Es resolt  

Ajuntament de Figueres                         
FISERSA (Empresa municipal)                            
DMAIH                         
DPTOP                     
Diputació de Girona
Pressupost total: 307.277,72 €             
Ajuntament: 189.777,72 € (61,8%)                    
DMAIH: 60.000 € (19,5%)                        
DPTOP: 35.000 € (11,3%)                        
Diputació de Girona: 22.500 € (7,3%)

Foment del transport públic urbà a través de mitjans sostenibles. 
La línia E de Figueres

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Es va implantar una nova línia de transport públic que connecta barris amb 
el centre de la ciutat mitjançant un autobús elèctric que no consumeix 
combustibles fòssils ni emet CO2.        

- Demostrar la viabilitat d'utlitzar els busos elèctrics en el servei de 
transport públic urbà                       
- Iniciar un projecte integral de producció i consum d'energia elèctrica 
sense generar emissions de CO

2
 directes i obtenint-la a partir de l'energia 

solar.       
- Millorar el servei de transport públic, ampliant l'oferta i incrementant la 
connexió entre els barris i el centre de la ciutat.

Fases i 
metodologia 
d’execució

- Es va posar en funcionament l'autobús elèctric en una línia amb 13 
parades i que connectava barris amb el centre de la ciutat.   
- Es va iniciar la tramitació urbanística per permetre la instal·lació de 
panells solars a les teulades dels edificis de Figueres.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2009
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Resultats de 
millora ambiental

Durant el mesos de funcionament d'aquesta línia hi havia hagut 17.000 
usuaris.   
Un autobús convencional emet 89.166 kg/any de CO2 i un autobús elèctric 
només emet 8.660 kg/any de recàrrega de la bateria. La reducció 
d'emissions de CO2  de l'autobús elèctric en relació a un de convencional, 
restades les emissions generades pel procés de recàrrega de la bateria és 
de 80.506 kg/any.    
Un altre benefici ambiental és la reducció de l'emissió de sorolls i de la 
contaminació acústica.
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Categoria Mobilitat sostenible
Any 2009

Els seus objectius eren:                                                                                

 - Promoure canvis d'actituds de la ciutadania
Gestió integral:      
- Logotipar bicicletes     
- Implantar aparcaments            
- Manteniment                        
- Oficina d'atenció al client          
- Pàgina web         
- Registre d'usuaris amb el software de gestió      

Ajuntament: 100%  

- Tendència creixent al nombre d'usos i es concentren en dies feiners.
- Major nombre de bicis privades al carrer.    

Mitigació del canvi climàtic a Girona. Implantació de la bicicleta 
pública

Ens local 
promotor

Ajuntament de Girona

Presentació i 
objectius

La posada en marxa d'aquest servei era complementari al transport públic, 
i alternatiu en els desplaçaments a peu i en vehicle privat per al municipi.     
  

- Minimitzar les emissions de CO2, reduir el consum i reduir la 
contaminacio acústica                       

Fases i 
metodologia 
d’execució

- Definir condicions de funcionament (usuaris, recollida i devolució, gestió 
dels aparcaments, horaris, tarifes).

Agents 
participants

Ajuntament de Girona  

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Pressupost total: 257.501,44 €             

Resultats de 
millora ambiental

- Reducció de 72 tones de CO2 equivalent per l'any 2009 i 249 tones 
(2012), així com reducció del consum energètic de 25 tones de petroli 
equivalent (TEP) per l'any 2009 i 87,47 TEP/any (2012). 
- Reducció contaminació acústica (2012) es preveu passar de 13 al 9% de 
població que viu amb nivells superiors a 65dB.

- L'estalvi per usuari registrat (usuaris provinents del vehicle privat i (60%)  
de bus (40%)) que passa a utilitzar aquest servei per aquest any 2009 és 
de 33,4 euros .
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La reordenació de la platja de la Rubina

Ajuntament de Castelló d’Empúries

Categoria Sistemes naturals
Any 2002

Pressupost total: 3,5 milions d’euros.
Ajuntament: 50.260,72 euros (1,45%).
Ministeri: 3.409.532,52 euros (98,55%)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

La Rubina és una zona humida de gran interès ecològic i paisatgístic, situada al 
nord de la badia de Roses. Des de fa anys, els aiguamolls i les dunes del front 
litoral de la Rubina i l’entorn del Grau de Castelló d’Empúries havien estat 
objecte de nombrosos impactes i agressions que havien degradat en gran 
mesura els valors naturals de la zona.    
Els objectius del projecte eren la restauració ambiental de la Rubina així com la 
divulgació dels seus valors ecològics i paisatgístics.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Inicialment es pretenia restaurar els sistemes naturals de la Rubina, fet que 
consistia en el tractament de les zones de maresma i de dunes, la recuperació 
dels ambients de llacunes d’aigua dolça i la millora del bosc de ribera del rec 
Salins tot recreant la seva antiga llacuna litoral. D’altra banda, també es volia 
ordenar l’accessibilitat a la zona i dotar-la dels serveis públics necessaris, de 
manera que es potenciïés la conservació mediambiental de l’indret. Així doncs, 
es van construir circuits de vianants i de bicicleta com a única forma de 
mobilitat per l’espai. En aquest mateix sentit es definien punts d’aparcament 
públic i serveis situats als límits de la maresma, de forma que es preservés la 
zona del pas de vehicles motoritzats.

Agents 
participants

Ministeri de Medi Ambient (com a finançador de la major part del projecte)  
Ajuntament de Castelló d’Empúries (dinamitzador del projecte)

Pressupost 
aproximat / 
costos

Contribució a 
la millora 
ambiental

La proposta representa la recuperació de 142 ha –16 ha corresponen a 
llacunes– d’un espai litoral de gran valor ecològic i la potenciació de la seva 
biodiversitat entesa com un factor clau de valorització del territori, dels seus 
recursos i de les activitats terciàries que en depenen.
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Parc de Pedra Tosca

Ajuntament de les Preses

Categoria Sistemes naturals
Any 2002

El projecte el va liderar l’Ajuntament de les Preses.

Pressupost total:  800.000 €. 

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Recuperar el Bosc de Tosca –al municipi de les Preses–, que amb una 
superfície aproximada de 210 ha constitueix una àrea natural de gran valor 
ambiental i paisatgístic. L’espai se situa dins del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i al costat de l’àrea urbana d’Olot. 
La proposta pretenia desenvolupar l’efecte demostratiu d’actuacions de 
restauració dels espais degradats del Bosc de Tosca. En aquest sentit es 
volia implantar un parc pictòric mitjançant la construcció de diferents 
itineraris temàtics, recuperar els cultius tradicionals, portar aigua a les 
artigues tot gestionant els recursos hídrics de la zona, potenciar la 
vegetació i la fauna així com recuperar els cultius tradicionals i les 
construccions típiques vinculades a l’ús del territori i dels recursos 
(cabanes i parets de pedra volcànica). També es volia fomentar el turisme 
ecològic i promoure una estratègia pedagògica de l’entorn natural.

Fases i 
metodologia 
d’execució

En la primera de les tres fases previstes es volia actuar sobre l’àrea de 
cultius i itineraris. Això vol dir la neteja del terreny, la reparació i 
restauració de murs i cabanes, la construcció del dipòsit i la xarxa de 
captació d’aigües, la conformació d’àrees de descans i miradors així com 
la construcció d’itineraris, senyalització i elements complementaris. 
Durant la segona fase es preveia la construcció de l’aparcament i del camí 
d’accés, mentre que en la darrera de les fases es construiria l’àrea de 
descans al costat del riu Fluvià i l’equipament de Codella.

Agents 
participants Els socis que hi van intervenir eren els propietaris i veïns de la zona, el 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot.
A més, hi havia la col·laboració d’altres entitats i organismes que donaven 
suport a la iniciativa. 
La Unió Europea, mitjançant el programa LIFE, es va convertir en 
cofinançadora del projecte.

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Amb l’obtenció del cofinançament del LIFE Medi Ambient de la Unió 
Europea i el compromís d’aportació d’altres administracions, l’Ajuntament 
de les Preses va poder tirar endavant el projecte.

Contribució a la 
millora ambiental

Es protegia i recuperava un espai de gran valor natural i paisatgístic, 
símbol d’una cultura vinculada al fet volcànic. S’ordenava una zona 
periurbana amb evident risc de degradació. Es dignificava i valoritzava les 
fronteres entre el camp i la ciutat. Es promovia un turisme respectuós amb 
el medi ambient, que alhora potenciaria la creació de llocs de treball entre 
la població local.
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Ajuntament de Salt

Categoria Sistemes naturals
Any 2005

Es va reduir cabal d'aigua a l'entrada. 

Ajuntament de Salt                                                                                  
Societat d'Estudis i Recerca de Salt 
Pressupost total: 5.987,92 €   
A càrrec de l'Ajuntament el 100%

Restauració i ampliació de la zona humida de "La bassa de les 
Cigonyes"

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Aquesta bassa es va crear l'any 2000 arran de la reintroducció de la 
cigonya blanca al municipi a través del projecte Cigonya del DMAH.
A conseqüència de la colmatació per l'acumulació de sediments, la 
proliferació de balca i la introducció antròpica de peixos, perillava la 
conservació d'amfibis i de la vegetació submergida. Altrament les làmines 
d'aigua s'havien reduït considerablement i amb ella la presència d'aus 
aqüàtiques. 
Així l'objectiu del projecte va ser la neteja, ampliació i millora d'aquesta 
zona humida.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Es van iniciar els treballs el mes de març per no coincidir amb el periode 
reproductiu. 

Es va netejar la part aèria de la vegetació (balques), conservant jonqueres 
i altra vegetació. 
Es va aprofundir la part central de la bassa fins el 1,5 m per garantir la 
presència d'aigües lliures i es va impermeabilitzar la part més profunda. 
Llavors es va deixar tornar entrar aigua. 
Les terres extretes van servir per restaurar un antic prat sec situat a les 
rodalies. També es van realitzar actuacions d'educació ambiental 
destinades als escolars per potenciar el coneixementi respecte al Parc de 
les Hortes i Deveses de Salt.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Consorci de l'Estany

Categoria Sistemes naturals
Any 2006

Consorci del Pla de l'Estany   

Pressupost total: 87.901,92 € 
A càrrec de l'Ajuntament: 69.414,38 € (78,97%)

Restauració d'ambients aquàtics i al·luvials a l'Espai Natural de 
l'Estany de Banyoles

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

La recuperació i l'increment en superfície dels aiguamolls i boscos de 
ribera de l'entorn de l'Estany a través de la creació de noves llacunes, 
naturalització de recs i rieres i recuperar plantes d'inundació

Fases i 
metodologia 
d’execució

Actuacions d'obres: Creació de llacunes i millora de boscos al·luvials a 
Can Morgat, recuperació d'ambients lacustres a Amarados, Recuperació 
d'herbassars humits al sector de Mas Herbeig.     
Actuacions de difusió i divulgació: presència constant als mitjans de 
comunicació locals i regionals. Edició d'un tríptic de difusió, edició d'un 
conte per a nens i xerrades tècniques.

Agents 
participants
Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Sistemes naturals i Aigua
Any 2009

Objectius específics:            

-Aconseguir la implicació i col·laboració d'entitats i ciutadana   
- Ordenar i millorar l'espai per al seu ús social      

- Promoure la mobilitat sostenible prioritzant l'accés a peu o en bici   
- Fomentar l'educació ambiental         

- Enderrocar l'edifici de l'antiga planta embotelladora.     
- Avantprojecte paisatgístic           

Agència Catalana de l'Aigua: 72.782,91 € (44,08%)  

Restauració de la llera de la riera de Vallicrosa a l'espai font del Pic 
i el seu entorn a Sant Hilari Sacalm

Ens local 
promotor

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Presentació i 
objectius

Recuperació i restauració sostenible de tot aquest espai natural on hi havia 
una antiga fàbrica embotelladora d'aigua abandonada fa temps, descobert 
un tros de riera per recuperar el seu paisatge i entorn. La proximitat al 
centre de la població converteix la font en un punt de trobada tant pels 
vilatans com pels visitants.        

- Recuperació del patrimoni històric i natural potenciant el valor 
paisatgístic, ambiental i social de la font.       
-Actuar en criteris d'estalvi de recursos hídrics i de costos de manteniment 
                  

- Fer una restauració sostenible amb tècniques de bioenginyeria, vegetació 
i enjardinament amb plantes de l'entorn   

-Donar a conèixer l'espai restaurat als visitants mitjançant plafons 
informatius.   
-Incloure aquest tram de riera restaurat que formarà part de l'itinerari 
saludable al municipi de Sant Hilari Sacalm

Fases i 
metodologia 
d’execució

- Redefinir l'espai de l'entorn de la font i la riera per respectar la part de 
ribera i la part de la plana.              

- Restauració de la llera de la Riera de Vallicrosa amb tècniques de 
bioenginyeria i millores de tot l'espai de la font del Pic i del bosc de ribera: 
restauració d'una antiga mina amb el seu pou (l'aigua és sobrant de la font 
que es canalitza cap el pou on amb una bomba s'extreu per fer un sistema 
de rec per degoteig), arranjament del voltant de la font (escales, murs...), 
construcció d'una passarela de fusta que travessa la riera, enjardinament, 
adquisició de mobiliari urbà amb fusta reciclada, plafons informatius.

Agents 
participants

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm       
Agència Catalana de l'Aigua            
Museu Guilleries i Punt d'Informació Verd         
Associació de Pesca la Gorga          
Projecte Rius

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Pressupost total: 165.107,55 €            
Ajuntament: 92.324,64 € (55,92%)                   
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Resultats de 
millora ambiental

Recuperació del tram de la riera de Vallicrosa. Recuperació del pou de la 
font del Pic, reutilització de l'aigua sobrant de la font per abastir el nou pou 
d'aigua pel rec.                  
Infraestructura del mobiliari amb fusta reciclada i contenidors de reciclatge 
per als diferents residus.       
Espai tancat per als vehicles amb motor, accés peatonal, afavorir la 
mobilitat amb bicicleta, reducció de contaminació acústica i ambiental, 
espais amples i amb baranes.            
Implantació de tècniques de bioenginyeria i consolidació de marges i 
millora de la biodiversitat.  
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L’estació d’anellament científic d’ocells de Celrà

Ajuntament de Celrà

Categoria Biodiversitat
Any 2002

Pressupost total: 3.000 euros. 
L’Ajuntament va assumir el cost en la seva totalitat

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Amb la creació d’una estació d’anellament científic d’ocells es pretenien 
integrar valors científics, pedagògics i de sensibilització. 
Pel que fa al vessant científic, el projecte permetia dur a terme un estudi 
de les aus, tant migrants com nidificants (biologia, rutes, informació de 
paràmetres poblacionals, interrelació amb el medi ...). També 
s’aconseguia difondre el coneixement de la fauna en l’àmbit municipal, 
alhora que l’estació s’establia com un punt d’informació més dins la xarxa 
global d’anellament. 
Quant al vessant pedagògic, servia d’aprenentatge als escolars –
coneixements biològics i procés d’anàlisi científica–, revaloritzava el 
patrimoni natural del municipi, promovia valors ambientals entre la 
població i posava a l’abast de tothom una experiència tant captivadora 
com poc estesa.

Agents 
participants

El projecte fou fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Celrà i l’Associació 
Galanthus per tal de col·laborar en temes relacionats amb la gestió dels 
recursos naturals del municipi. L’estació d’anellament científic d’ocells va 
ser una de les primeres actuacions dutes a terme. L’associació aportava 
la seva experiència i dedicació, mentre que l’Ajuntament n’assumia la 
difusió i la coordinació.

Pressupost 
aproximat / 
Costos

El cost del projecte es dividia entre les despeses materials i de personal 
per raó de les pràctiques d’anellament, així com l’elaboració dels dossiers 
per als escolars i altres participants a les sessions.

Contribució a la 
millora ambiental

L’actuació contribuia de manera pràctica al coneixement de les aus i, 
conseqüentment, a la seva estima i defensa. L’experiència de tenir a les 
mans un ocell és altament impactant i especialment emotiva per a la 
població escolar. A més els esforços esmerçats en la preservació de les 
aus contribueixen de retruc a la conservació del territori.
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PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2004

Ajuntament de Castelló d'Empúries

Categoria Biodiversitat
Any 2004

Construcció del refugi amb materials lleugers.                            

Ajuntament de Castelló d'Empúries

Pressupost Fase I : 4.660'66 € 
L'Ajuntament n'assumeix el 100% del cost. 

Els rats-penats del convent de Santa Clara, al municipi de Castelló 
d'Empúries, ja tenen una llar segura i estable

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Una colònia de rats-penats, considerats vulnerables i protegits per la 
legislació, habitava el convent en condicions precàries. Es va adequar un 
espai d'ús exclusiu per a aquests animals.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Acabar el refugi amb obra i construir-hi petites finestres per a observacions 
pedagògiques.

Agents 
participants
Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Consorci Alba-Ter

Categoria Biodiversitat
Any 2005

- Per la vinya: restricció de la propagació de la vinya borda.
Consorci Alba-Ter

Pressupost total: 20.268,86 €           
El Consorci Alba-Ter va aportar el 40,8% del cost total: 8.268,86 €
Diputació de Girona va assumir el 59,2% del cost: 12.000 €

Programa pilot d'eliminació de vegetació al·lòctona invasora del 
riu Ter 

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Consisteix en determinar els mètodes més efectius de control i eliminació 
de tres espècies vegetals invasores presents al riu Ter (arbust: Buddleja 
davidii, arbre: Ailanthus altissima i liana: Parthenocissus quinquefolia). 
Els objectius fixats eren bàsicament per determinar les millors alternatives 
per a: frenar la propagació de les espècies al·lòctones, mantenir-les en els 
límits geogràfics (confinament) i reduir les seves poblacions o si és 
possible eradicar-les.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Actuacions realitzades per l'eliminació d'espècies al·lòctones en zones 
concretes com a prova pilot:                                                                
- Per l'arbust al·lòcton: arrencada mecànica i substitució per vegetació 
autòctona.                                              
- Per l'arbre: anellament, aplicació d'un herbicida per injecció, tallada arreu 
i eliminació de les arrels i aplicació d'un herbicida a l'escorça       

Agents 
participants
Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Biodiversitat
Any 2006

- Evitar la invasió a la conca per espècies de cranc al·lòctones  
- Afavorir la colonització pel cranc de riu autòcton     
 -Establir un sistema de control periòdic     

Gestió de l'espècie amb:                                                             
- Localització de les poblacions                                                   
- Control sanitari                                                                 
- Control de plagues                                                                     
 - Reintroducció                                                                             
- Nucli reproductor                                                                
- Gestió de l'hàbitat
- Ajuntament d'Olot                 

- Fundació d'Estudis Superiors d'Olot                          
- Fundació Territori i Paisatge                                     
-Consorci SIGMA                                     
-ANGx                                              
- IAEDEN
Pressupost total : 21.140 €   
Ajuntament: 6.000 € (27,1% )  

Plan de recuperació del cranc de riu autòcton (Austropotamobius 
pallipes) a la conca del riu Fluvià

Ens local 
promotor

Ajuntament d'Olot

Presentació i 
objectius

La recuperació d'una espècie molt amenaçada i col·laborar al restabliment 
dels ecosistemes fluvials.      

-Establir programes de divulgació: cursos als agents implicats, cursos de 
divulgació de l'espècie i la seva problemàtica, dossier educatiu per a les 
escoles, DVD sobre el cranc autòcton.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Agents 
participants - DMAiH (Parc Natural de la Zona Volcànica, Servei de protecció a la 

fauna, flora i animals de companyia, Forestal Catalana)       

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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La recollida selectiva d’envasos a Palamós

Ajuntament de Palamós

Categoria Residus
Any 2002

En conseqüència, el cost real del servei el 2002 va voltar els 10.000 €.

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Aquest projecte va néixer de la voluntat de l’Ajuntament de Palamós 
d’instaurar un sistema de recollida selectiva d’envasos diferent al que 
s’efectuava en altres poblacions gironines. 
El seu objectiu era assolir nivells de recuperació elevats i facilitar a la 
població la recollida selectiva tant dels envasos com d’altres fraccions –i 
especialment de la matèria orgànica. 

Fases i 
metodologia 
d’execució

Per implantar la recollida selectiva d’envasos es van adoptat dues opcions. 
La primera, a diferència del sistema d’iglús en àrees d’aportació, consistia 
en el mètode de la doble bossa i que es fa en àrees de vorera. Per això es 
van instal·lat fins a 190 contenidors de 800l al costat dels punts de recollida 
de residus sòlids urbans. A més, es va establir un servei específic al nucli 
antic amb el repartiment de 360 contenidors de 50l a les llars, amb una 
freqüència de recollida d’un cop per setmana. Amb el temps, es va 
observar que els ciutadans no utilitzaven correctament els contenidors de 
les àrees de vorera, i a l’interior s’hi trobaven residus sòlids urbans. És per 
això que es va decidir modificar aquests contenidors –que són de color 
groc– canviant l’obertura frontal per una tapa amb obertura superior on 
només es poden llençar els envasos d’un a un. També es va deixar de fer 
la recollida al nucli antic  per la dificultat d’accedir-hi els camions, malgrat 
que es va incrementar el nombre de contenidors a la perifèria del nucli i es 
van redissenyar les freqüències. Finalment, els envasos recollits es 
portarien a una planta de triatge.

Agents 
participants

L’impulsor de la iniciativa era l’Ajuntament de Palamós, que evidentment va 
necessitar la complicitat del conjunt de la població de la vila.

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Inicialment, el cost del servei de recollida selectiva d’envasos va ser d’uns 
40.000 € durant l’any 2002. 
Aquí hi trobem inclòs el cost del personal i direcció, les despeses 
d’explotació, l’amortització per la compra de contenidors i el benefici 
industrial. A aquests costos, cal restar-hi l’abonament de 0,18 €/kg 
d’envasos recollits que rep l’Ajuntament, així com l’estalvi que es produeix 
pel desviament de residus que d’altra forma anirien a l’abocador. 

Contribució a la 
millora ambiental

El projecte contribuia a la recuperació i el reciclatge, alhora que es reduia 
l’entrada de residus a l’abocador. A més, es fomentava la 
corresponsabilització de la ciutadania en la gestió dels residus.
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La deixalleria mòbil del Baix Empordà

Consell Comarcal del Baix Empordà

Categoria Residus
Any 2002

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

La iniciativa partia de la necessitat dels municipis baixempordanesos de 
menys de 5.000 habitants de disposar d’un servei de deixalleria. En aquest 
sentit, el Consell Comarcal, amb l’ajut de la Junta de Residus, oferia 
aquesta prestació mitjançant una deixalleria mòbil capaç de donar una 
sortida correcta als residus especials i a altres materials (residus vegetals, 
roba, joguines, fusta, ferralla ...) que es generaven a les llars. 
Aquest servei també permetia realitzar des de la mateixa instal·lació 
tasques d’educació ambiental, promoure campanyes específiques de 
contingut social –com és col·lectar joguines per Nadal– i la recollida 
d’envasos fitosanitaris en les zones rurals.

Fases i 
metodologia 
d’execució

La deixalleria mòbil visitaria de manera periòdica i regular els municipis que 
haguessin sol·licitat el servei, de manera que l’estada mai no s’allargaria 
més de mitja jornada. A cada municipi es recullirien selectivament els 
residus municipals especials i els valoritzables. Al final de l’estada es 
traslladaria la deixalleria a la planta de transferència de Forallac, on en un 
espai habilitat es descarregarien els residus recollits. Tot el material que 
s’hagués de tractar o pugués ser recuperable es dipositaria en contenidors 
específics per tal de ser transportats fins a les plantes de tractament 
corresponents. 
Trimestralment el Consell Comarcal enviaria als municipis adherits les 
fitxes d’usuaris i residus recollits així com els calendaris d’itineració de la 
deixalleria perquè ho puguessin comunicar als seus veïns.

Agents 
participants

El Consell Comarcal del Baix Empordà és qui va coordinar el servei de 
deixalleria mòbil. 
Els ajuntaments triaven el lloc on la deixalleria mòbil s'havia d'ubicar, així 
com els dies i les hores convingudes. 
Un transportista autoritzat s’encarregava de dur la deixallleria als diferents 
pobles, mentre que un encarregat de la deixalleria rebia els usuaris, els 
assessorava, classificava els diferents tipus de residus i es 
responsabilitzava de la seva correcta gestió.

Pressupost 
aproximat / 
Costos

El Consell Comarcal va assumir els costos de l’encarregat –al voltant de 
18.000 euros l’any–, mentre que els ajuntaments es feien càrrec dels 
costos del transport –96,6 euros/dia/municipi– de la deixalleria fins als 
seus municipis així com de la gestió dels residus recollits –31,3 
euros/t/municipi. Aquest darrer import, a més del que s’obté de la venda 
del material valoritzable segons preu de mercat, servia per finançar el 
tractament dels residus especials. 
Val a dir que la deixalleria mòbil va ser aportada per la Junta de Residus, 
sense cap cost ni per als municipis ni per al Consell Comarcal.

Contribució a la 
millora ambiental

Amb la deixalleria mòbil s’evitava que els residus especials arribessin al 
medi, alhora que es feia una funció preventiva davant del que podrien ser 
abocaments incontrolats de tota mena. També cal dir que es reduia el 
volum de residus que va a parar a l’abocador controlat i s’allarga la seva 
vida útil.
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Campanya d'implantació del Compostatge Casolà a Vilafant

Ajuntament de Vilafant

Categoria Residus
Any 2003

2) Implantació de 40 compostadors. 
3) Reducció de residus i augment de la recollida selectiva 
4) Sondeig de les inquietuds mediambientals.

Ajuntament de Vilafant.                       
Departament de Medi Ambient 
IAEDEN
Pressupost total: 35.736,15 €   
El 26,69% va anar a càrrec de l'Ajuntament  (11.736,15 €)  

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

1) Executar i difondre una de les accions descrites en el PALS. 

Fases i 
metodologia 
d’execució

Es van dur a terme activitats de difusió, així com activitats de formació. 
Així mateix es va adaptar la deixalleria municipal

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Aquest projecte va tenir un premi a Iniciatives Locals de la Generalitat de 
Catalunya de 24.000 € (73,31%)

PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2003
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Campanya de sensibilització de recollida selectiva: Ja tries?

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Categoria Residus
Any 2003

Pressupost total : 33.189,75 €
El 100% va anar a càrrec del Consell Comarcal. 

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

L'objectiu era millorar el servei existent i impulsar altres tipus de recollida 
selectiva de residus especials i matèria orgànica en municipis que no 
disposaven del servei, com també informar a la població.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Primera Fase: Recollida selectiva de residus valoritzables, amb consells 
pràctics per solucionar les diferents situacions.
Segona Fase Recollida de residus especials. Proposta de servei de 
deixalleria mòbil.

Agents 
participants

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Consorci Mediambiental de la Selva

Categoria Residus
Any 2003

3) Oferir un millor servei de recollida i optimimitzar els costos.
1) Fase Informativa prèvia a la implantació del servei                             

3) Inici de la recollida de la FORM                                                               
4) Fase de seguiment
Consell Comarcal de la Selva                                                          - 
Ajuntament de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai                                  - 
Junta de Residus
Pressupost total: 45.770'85 €
A càrrec del Consell Comarcal de la Selva 25.922,04 € (56,65%) 
Ajuntament de Vilobí 9.670,35 € (21,12%)            
Junta de Residus 10.178,46 € (22,23%)

Promoció comarcal de la recollida porta a porta de la fracció 
orgànica dels residus municipals. Prova pilot a Vilobí, Salitja i Sant 
Dalmai

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

1) Augmentar el percentatge de recollida selectiva, amb una FORM de 
bona qualitat i reduir la quantitat de residus destinats a abocador. 
2) Apropar el servei de recollida a la ciutadania i millorar la imatge del 
municipi 

Fases i 
metodologia 
d’execució

2)Fase d'implantació. Prèviament es van realitzar les actuacions 
necessàries per a l'adequació de l'estructura de gestió dels residus al nou 
servei de recollida.                                                                               

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2003
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Ajuntament de Castelló d'Empúries

Categoria Residus
Any 2004

Seguiment del procès, amb constant tasca pedagògica.
Ajuntament de Castelló d'Empúries.  
Ciutadania i establiments. 
Agència Catalana de Residus.
Pressupost total :  126.121'32 €
L'Ajuntament assumeix el 45,77% (57.732,21€) 

La recollida de residus "porta a porta" al municipi de Castelló 
d'Empúries

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Recollir les diferents fraccions valoritzables al propi domicili o comerç: el 
paper i el cartró, els envasos, el vidre, la matèria orgànica i el rebuig.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Implantació de la recollida domiciliària, que afecta a 180 habitatges 
unifamiliars, i de la recollida comercial que afecta 50 punts, de comerços, 
establiments i grans productors del nucli. 
Campanya informativa i d'educació ciutadana, amb visites domiciliàries i 
seguiment dels primers 30 dies.       

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos



Premi CILMA medi ambient i sostenibilitat: recull d'actuacions dels ens locals

48

Campanya d'implantació de la gestió integral de la fracció orgànica

Ajuntament de Llagostera

Categoria Residus i Sensibilització o Educació Ambiental
Any 2004

Per a la implantació es va dividit la població per zones. 

Ajuntament de Llagostera   
Ciutadania i establiments 
Agència Catalana de Residus.                     
Departament de Treball i Indústria.                   
Pressupost total: 112.265 €                             
A càrrec de l'Ajuntament el 36.198 € (32,24%)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Basar la recollida de la FORM en un sistema porta a porta, implantar una 
campanya de sensibilització de llarga durada i destinar grans esforços a la 
campanya educativa, d'informació i conscienciació.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Durant l'any 2004, s'estava implantant al nucli de la població, amb 2.642 
habitatges. 
Per l'any 2005 es preveia ampliar-ho a la resta de veïnats i urbanitzacions. 
 Paral·lelament es va realitzar una campanya d'informació i comunicació 
amb educadors, reunions de veïns i visites a cada habitatge.  

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Residus
Any 2004

Ajuntament de Vilabertran                                
Ciutadania
Pressupost total: 6.144,47 €                             
A càrrec de l'Ajuntament 100%

Implantació del compostatge casolà a Vilabertran

Ens local 
promotor

Ajuntament de Vilabertran

Presentació i 
objectius

Implantar el compostatge casolà i reconduir l'hàbit d'alguns hortalans del 
nucli urbà d'abocar el residu de les hortes als contenidors de rebuig. 
Aquest projecte va ser reconegut amb el 3r.premi de recollida selectiva i 
reducció de residus 2003.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Instal·lació d'un compostador a les families que ho solicitin, reforçada amb 
activitats de difusió, de formació i de seguiment.                         
Per a millorar la qualitat del compost es va implantat un servei de 
proveïment de matèria llenyosa. 

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Residus
Any 2004

Aplicar fòrmules de gestió alternativa en la gestió de restes vegetals.

Recollida i anàlisi d'informació.                                                 - 
Implementació de canvis.                                                               - 
Anàlisi dels resultalts.
Ajuntament de Vilafant                                                         
Ciutadania

 A càrrec de l'Ajuntament el 100%.    

Generació de recursos procedents del residu municipal

Ens local 
promotor

Ajuntament de Vilafant

Presentació i 
objectius Millorar la qualitat de la recollida i mantenir o reduir la despesa existent en 

la deixalleria. 
Millorar la gestió a partir de les tasques i despeses ja existents 
redissenyant els itineraris de transferència i gestió que ja es realitzaven de 
manera poc eficient o asinèrgica.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Pressupost total per les despeses de realització, execució i seguiment del 
projecte per part del tècnic contractat: 478,39 €  (Les despeses 
d'explotació del servei de deixalleria i de gestió del residu vegetal per part 
de l'empresa que realitza el manteniment formen part de les despeses 
d'explotació pròpies d'aquestes activitats i per tant no són imputables al 
projecte).                         
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Servei a domicili a Sant Joan de les Abadesses (1r fase)

Consell Comarcal del Ripollès                                 

Categoria Residus
Any 2005

- Augmentar la valorització dels residus  
- Incrementar l'eficiència de la recollida selectiva de totes les fraccions  

Sant Joan de les Abadesses                             
Consell Comarcal del Ripollès                                 
Agència de Residus de Catalunya                             
La Vola
Pressupost total : 45.724,88 € 
L'Ajuntament es va fer càrrec del 39,38% del cost: 18.006,68 € 

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

L'ajuntament va posar en marxa el nou servei de recollida selectiva de 
residus porta a porta amb els següents objectius:                              

- Donar a conèixer als habitants de Sant Joan el nou model de recollida 
porta a porta  
- Conscienciar i sensibilitzar de la importància de col·laborar en la recollida 
selectiva i fer una tria correcte en origen. 

Fases i 
metodologia 
d’execució

Es van lliurar més de 400 cubells, un de 10 l per a la matèria orgànica i un 
de 25 l pel vidre a la població i als grans productors.       
Va entrar en funcionament el Punt d'Informació ambiental que és l'espai 
on el ciutadà s'adreça per recollir el material necessari i per informar-lo
Aquesta oficina també recull i transmet al servei de recollida i al Consell 
Comarcal del Ripollès les incidències. 
Es va realitzar una campanya informativa  (imatge i lema, cartes, full 
informatiu, targetó, adhesius, magnètic, banderoles, cartells magnètics per 
als camions, falques radiofòniques, espot per televisió, anuncis en 
premsa, etc.)

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos El Consell Comarcal del Ripollès també va assumir el 39,38% del  

cost:18.006,68 € 
El 21,23% restant va anar a càrrec de l'Agència Residus Catalunya: 
9.711,52 € 
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Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Categoria Residus
Any 2006

- Construcció d'una àrea d'aportació fixa.               
- Recollida de trastos vells i voluminosos a domicili   
- Valoració del procés de recollida.
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses                             
Consell Comarcal de la Ripollès
Pressupost total : 220.678 €               
A càrrec de l'Ajuntament: 207.158 € (93,87%)         

Recollida selectiva dels residus municipals mitjançant la 
implantació del sistema porta a porta (2a fase)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Aconseguir, amb la implantació del model de recollida selectiva tant a les 
llars com als grans productors, que els residus portats al abocador fossin 
els mínims possibles.                 
Aconseguir que els ciutadans s'impliquin en el procés, assenyalant que la 
correcta gestió dels residus és responsabilitat de tots.

Fases i 
metodologia 
d’execució

- Inici del projecte amb una campanya informativa.     
- Creació d'un punt d'Informació Ambiental.        

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Categoria Residus
Any 2006

Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà    
ADF de Sant Julià de Ramis i Medinyà                                            

Ciutadania de Sant Julià de Ramis i Medinyà   
Pressupost total : 48.551,16 €                                 
A càrrec de l'Ajuntament: 100%

Projecte de recollida de restes de poda i jardineria i transformació 
en compostatge

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Fer una gestió sostenible de les restes de poda i jardineria que es generen 
tant en els espais públics com privats.   
Aconseguir tancar el cicle d'aquest residu a través de la seva utilització 
com adob.                                     
Liderar des de l'Ajuntament aquest projecte, utilitzant els propis recursos 
tant humans com materials.           
Informar i sensibilitzar a la ciutadanis dels avantatges que suposa l'esforç 
comú per gestionar aquest residu.

Fases i 
metodologia 
d’execució

El procés començava amb el dipòsit de les restes de poda, jardineria i 
horta als punts verds.   
Es recollien les restes, es portaven a un dipòsit de ciment i es trituren. Es 
repeteix al cap de 30 dies la trituració.          
S'extreien les restes i es dipositaven a un altre espai per iniciar el procés 
de fermentació, amb un sistema d'aspersors que les anaven regant.         
S'iniciava un procés de crivellatge per destriar els elements no vegetals 
(pedres, graves, branques, ...), per aconseguir el compost base.    
En la celebració d'actes festius s'ubicava un stand informatiu on es 
reparteix compost

Agents 
participants

Propietari de la finca on s'executa el projecte i persona responsable de la 
seva posada en marxa.                 

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Gestió ambiental
Any 2003

Ajuntament de Calonge.

Pressupost T : 21.971 €  
El 37,63% anava a càrrec de l'Ajuntament (8.268 €).  

Implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental a les platges de 
Calonge-Sant Antoni

Ens local 
promotor

Ajuntament de Calonge

Presentació i 
objectius

Aquest projecte pretenia implantar un sistema de gestió integral d'acord 
amb el reglament EMAS, així com fer intervenir els usuaris i sectors 
econòmics relacionats en la presa de decisions alhora que era verificat per 
una entitat acreditada independent. 

Així mateix es pretenia difondre la política ambiental i la Declaració 
Ambiental.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Contemplava la realització de l'avaluació ambiental inicial a les platges del 
municipi de Calonge.
Contemplava el desenvolupament i implantació d'un sistema de gestió 
mediambiental certificable segons el reglament EMAS a les platges del 
municipi de Calonge.

Agents 
participants
Pressupost 
aproximat / 
Costos La Direcció General del Departament de Medi Ambient va subvencionar 

13.703 €.
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Ajuntament de Roses

Categoria Gestió ambiental
Any 2003

3) Informació continua i actualitzada a persones i entitats 
4) Formació i implicació activa de treballadors i usuaris.

Fase pre-operacional
Anàlisis Mediambiental.      
Definició de la Política Mediambiental.    
Implantació del SGMA. 
Auditoria del SGMA     
Seguiment del SGMA.
Ajuntament de Roses 

Empreses de serveis             
Empreses concessionàries
Pressupost total : 26.104 €                       
A càrrec de l'Ajuntament el 30%    

Implantació del Sistema Europeu de Gestió Ambiental (EMAS) a les 
platges urbanes i al passeig marítim de Roses  

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

1) Millora continuada de la gestió de les platges segons objectius i fites que 
es marquen cada any. 
2) Avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva del Sistema de Gestió 
Ambiental.

5) Aplicació d'una metodologia que permetés la identificació dels requisits 
legals i els seu acompliment.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Agents 
participants Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient    

Pressupost 
aproximat / 
Costos Subvencionat amb un 70% per la Direcció General de Qualitat Ambiental 

del Departament de Medi Ambient
Contribució a la 
millora ambiental

Roses obtindria una millora en la seva qualitat ambiental, especialment 
important en un municipi on el sector turístic representa el motor de la seva 
economia. També es preveia un estalvi de costos a mitjà i llarg termini per 
raó d’una major eficiència operacional, així com un augment de la motivació 
dels treballadors dels serveis que intervenien en la gestió de les platges.
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Categoria Gestió Ambiental
Any 2005

Fases:                                                    
-Disseny del projecte i anàlisi documental                           
-Treball de camp (entrevistes)                                                    
-Anàlisi de les entrevistes                    
-Constitució del Grup d'Investigació-Acció Participativa (GIAP)               
 -Constitució de la Comissió de Seguiment (CS)       
-Anàlisi dels textos                                                                               
 -1r Taller Participatiu i anàlisi dels resultats       
-2n Taller Participatiu i anàlisi                                                   
-3r Taller Participatiu (V Jornades sobre l'Alta Garrotxa).
Consorci de l'Alta Garrotxa                               
Centres excursionistes, associacions de veïns, entitats, etc.
Pressupost total: 3.600 €        
Consorci de l'Alba Garrotxa: 2.160 € (60%) 

Procés participatiu a l'Alta Garrotxa. El camí cap a un futur 
sostenible

Ens local 
promotor

Consorci de l'Alta Garrotxa                               

Presentació i 
objectius

Els objectius perseguits al llarg del procés participatiu eren dos:                   
                                                                                                  
-Fer una diagnosi del territori de l'Alta Garrotxa des de la percepció dels 
mateixos agents locals, determinant les diferents problemàtiques que 
afecten el territori i les seves interrelacions.      
-Construir un escenari de futur per a l'Alta Garrotxa, definit en funció 
d'unes línies estratègiques i accions concretes i elaborat mitjançant un 
procés participatiu.                      
També aquest projecte pretén ser el motor de futurs processos de 
participació a l'Alta Garrotxa.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat: 
1.440 € (40%)
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Categoria Gestió Ambiental
Any 2006

- l'estalvi i reutilització de l'aigua              
- la utilització de vegetació autòctona i mediterrània   

- l'aplicació d'adob orgànic          
-la reutilització d'elements reciclats
- Brigada de jardineria municipal ecològica i sostenible     
- Dipòsits de recollida d'aigües pluvials per a reg de zones verdes 
- Experiència educativa d'hort escolar en zona verda pública 

- Instal·lació de sensor d'humitat i pluja per racionalitzar el reg.

A càrrec de l'Ajuntament: 100%

Projecte integral de zones verdes públiques sostenibles

Ens local 
promotor

Ajuntament de Vilafant

Presentació i 
objectius

Implantació progresiva de criteris de sostenibilitat en els espais verds 
públics del municipi encaminats a:       

- l'ús del compostatge municipal producte de les restes de la poda tant 
públiques com privada  

Fases i 
metodologia 
d’execució

- Substitució de gespa i espècies al·lòctones en zones verdes de no-oci 
per jardineria autòctona i materials reutilitzables. 

Agents 
participants

Ajuntament de Vilafant

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Pressupost total : 59.848,38 €

PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2006
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Categoria Gestió Ambiental
Any 2005

Els objectius del projecte són: 
- Utilitzar aigua de mines i fonts naturals per reg.
- Augmentar i diversificar les espècies utilitzades en jardineria.
- Controlar les plagues amb sistemes respectuosos per al medi ambient.
- Afavorir la connexió visual i psicològica d’espais urbans separats.
- Millorar el paisatge urbà.
- Augmentar el valor estètic dels jardins.
- Augmentar la superfície arbrada.
- Adequar zones no enjardinades com a prats naturals.
- Reducció de residus i recollida selectiva.
- Autocompostatge de les restes de poda i altres productes.
-  Integració laboral de persones amb disminucions.

Adequació de la jardineria municipal a criteris de sostenibilitat

Ens local 
promotor

Ajuntament de Blanes

Presentació i 
objectius

L'Ajuntament de Blanes va aprovar en el mes de març de 2005 uns criteris 
per al verd urbà que va permetre regular les actuacions en espais públics 
(voreres i jardins) per tal que tant el manteniment posterior com el disseny 
s'adeqüessin a criteris de jardineria sostenible.                                              
                                          
A més l'Ajuntament va renovar el contracte per al manteniment de parcs i 
jardins públics i va signar dos convenis amb empreses que treballen amb 
malalts mentals.  

Fases i 
metodologia 
d’execució

El compliment dels objectius exposats en el projecte s’ha materialitzat a 
través de dos subprojectes, plantejats a partir del coneixement previ d’una 
realitat, com ara els excessius consums d’aigua, els problemes de 
manteniment d’alguns espais enjardinats, la gestió dels residus vegetals, 
entre altres. 
Actuacions a l'eix façana marítima amb l'extra radi de Blanes. Consisteix 
en l'enjardinament i ordenació d'espais verds que no ho estaven i en 
solucionar els problemes de manteniment d'alguns espais, amb el que 
s'ha aconseguit augmentar la biodiversitat, millorar l'estat fitosanitari, 
gestionar els consums d'aigua i millorar el paisatge urbà.
Gestió dels residus vegetals derivats del manteniment de la jardineria 
pública i de l’arbrat viari. La incorporació d'una màquina biotrituradora 
permetrà una bona gestió dels residus vegetas amb l'obtenció del propi 
compost o de material adient per als encoxinats.
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Ajuntament de Blanes                         
Fundació Aspronis-Jardineria El Vilar                           
Fundació Molí d'en Puigvert                                           
Manresa i Fills, S.L.
Pressupost del subprojecte 1 per als anys 2004 i 2005: 75.037,30 €       
A càrrec de l'Ajuntament el 100%.    

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament de Salt  

Categoria Gestió Ambiental
Any 2007

Eliminar la contaminació acústica.       
Mètode indirecte per la pacificació del trànsit.                 
Promocionar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà.    
Actuar com a exemple a altres administracions i col·lectius.  
Promocionar econòmicament una iniciativa.

2. Creació de rutes.             

4. Procés d'implantació en diverses fases .
Ajuntament de Salt  

Pressupost total: 12.000 €                 

A càrrec de l'Ajuntament el 100%.  

Implantació del servei de missatgeria ecològica a l'Ajuntament de 
Salt

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Realitzar el servei de missatgeria d'una manera ambientalment més 
correcta.            
Eliminar i compensar les emissions de CO2   

Fases i 
metodologia 
d’execució

1. Avaluació de la quantitat missatges diaris que es destinen al repartiment 
i elaboració llistat amb els centres on s'ha de realitzar el repartiment.     

3.Creació de sistema de control per assegurar el repartiment amb 
seguretat i fiabilitat.                           

Agents 
participants
Pressupost 
aproximat / 
Costos

PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2007
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Les jornades Consell - Escola per una comarca sostenible

Consell Comarcal de la Cerdanya

Categoria Sensibilització i Educació ambiental
Any 2002

Pressupost total: 9.000 euros cada curs escolar. 

El Consell Comarcal va assomir íntegrament el cost del projecte. 

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

El projecte consistia a fer conèixer als escolars de la Cerdanya les 
principals infraestructures ambientals i de gestió de la comarca –
l’abocador, la deixalleria, la depuradora i la potabilitzadora–, quina utilitat 
tenen i com funcionen, tot plegat mitjançant un dossier de suport i visites 
guiades a aquestes instal·lacions.

Fases i 
metodologia 
d’execució

El projecte es va iniciar amb una prova pilot el curs 2000-01 que va servir 
per posar a punt la metodologia i fer algunes esmenes al dossier 
pedagògic que de forma prèvia s’havia elaborat. El curs següent ja es va 
presentar i entregar el material als alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO 
per tal que poguessin treballar-lo abans de fer les visites. El pas següent ja 
va ser anar a conèixer les quatre instal·lacions al llarg d’una jornada i mitja. 
La tasca va concloure un altre cop a l’aula amb l’elaboració final del 
dossier. Val a dir que el Consell Comarcal va tornar a avaluar el material i 
les visites, va efectuar correccions i va incorporar millores tant al dossier 
com a la dinàmica de les visites.

Agents 
participants

Aquesta iniciativa del Consell Comarcal es va realitzar amb la 
col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics de la Cerdanya i de les 
empreses gestores de les diferents instal·lacions visitades.

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Això incloia l’elaboració i edició del dossier de treball, el transport dels 
alumnes i el guiatge de les sortides als diferents equipaments. 

La supervisió del material didàctic anava a càrrec del Centre de Recursos 
Pedagògics de la Cerdanya i el personal de cadascuna de les 
instal·lacions col·laborava en el guiatge als escolars.

Contribució a la 
millora ambiental

L’experiència incidia damunt la població escolar com a part fonamental de 
la ciutadania i com a agents de sensibilització a les respectives famílies. 
Conèixer de ben a prop les instal·lacions de gestió ambiental és 
fonamental per tal d’ésser més responsables en aspectes com la recollida 
selectiva, el consum ètic i racional, la disminució de la contaminació o 
l’estalvi i reutilització dels recursos.

PROJECTE
PREMIAT 

L'ANY 2002
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Re – Selva al Parc de Sa Riera

Ajuntament de Tossa de Mar

Categoria Sensibilització i Educació ambiental
Any 2003

Jornada inaugural del projecte Re-Selva. 

Ajuntament de Tossa de Mar
Consell Comarcal de la Selva

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Els objectius eren fer conéixer l'entorn natural de Tossa de Mar a través 
d'una campanya  de formació i sensibilització ambiental en els centres 
d'ensenyament de Tossa de Mar, en els centres de la comarca i a la 
població en general.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Programes educatius per nivells amb treball a l'aula i sortides de camp 
pels centres d'ensenyament de Tossa de Mar. 

Visites i exposicions que es van efectuar a l'espai natural del Parc de Sa 
Riera i a les instal·lacions, gestionades amb criteris de sostenibilitat 
(deixalleria, abocador, depuradora, gossera, etc...) de Tossa de Mar.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

El projecte educatiu als centres d'ensenyament de Tossa de Mar va tenir 
un cost de 6.760 € que va assumir l'Ajuntament.
La jornada inaugural Re-Selva va tenir un cost de 3.000 euros que va 
assumir l'Ajuntament.
 El projecte Re-Selva als centres d'ensenyament de la comarca i població 
en general va tenir un cost de  11.790 € que va assumir el CC Selva.
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Consell Comarcal de la Selva

Categoria Sensibilització i Educació ambiental 
Any 2003

1) Sensibilització sobre sostenibilitat  per a l'alumnat i els monitors/es. 
2) Disseny d'eines pedagògiques.  
3) Ambientalització de les escoles-taller i tallers d'ocupació. 
4) Millora de les competències transversals de l'alumnat. 

Consell Comarcal de la Selva     
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme         
Ajuntament de Blanes                         
Ajuntament de Lloret de Mar             
Ajuntament de Tossa de Mar               
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Pressupost de les guies de l'Escola Taller : 2.439,37 €  
El Consell Comarcal de la Selva assumeix el 26,80%

Introducció de criteris de sostenibilitat a les Escoles-Taller i Tallers 
d'Ocupació del Consell Comarcal de la Selva

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

5)  Familiarització dels participants dels programes d'Escoles-Taller amb 
les infraestructures i recursos de gestió ambiental de la comarca

Fases i 
metodologia 
d’execució

1) Recerca de nous productes i sistemes de treball que implicaven un 
menor impacte ambiental.                                                                          
2) Redacció de tres unitats didàctiques adreçades als monitors i a 
l'alumnat.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

Subvencionat amb el 73,20% pel Departament de Treball, Indústria 
Comerç i Turisme
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Categoria Sensibilització i educació ambiental 
Any 2004

Presentació de la campanya i de la persona.                                    
Enquesta sobre el reciclatge.                                                             
Informar sobre la deixalleria comarcal.       
Ajuntament de Celrà                                                                   -  
Centres educatius        
Ciutadania    
Pressupost total : 1.721,65 €    
El 100% va a càrrec de l'Ajuntament. 

Campanya informativa porta a porta sobre el reciclatge, 
reutilització

Ens local 
promotor

Ajuntament de Celrà

Presentació i 
objectius

Informar i sensibilitzar a la població sobre la responsabilitat dels seus 
propis residus en el marc de l'Agenda 21 del municipi.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

L'Agenda 21 escolar als centres escolars de Figueres

Categoria Sensibilització i educació ambiental
Any 2004

Fase de motivació
Fase de reflexió
Fase de diagnosi
Fase d'acció
Fase d'avaluació.
Ajuntament de Figueres                
IAEDEN  
Centres Escolars
Pressupost total : 6.380 €                                 
A càrrec de l'Ajuntament el 100%

Ens local 
promotor

Ajuntament de Figueres

Presentació i 
objectius

L'Agenda 21 local convida a la participació de tots els estaments de 
l'escola per comprometre's en accions de millora en relació al medi 
ambient i la sostenibilitat

Fases i 
metodologia 
d’execució

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Consell Comarcal de la Selva

Categoria Sensibilització i Edudació Ambiental
Any 2004

Al novembre 2004, la proposta era introduir-la a les festes majors locals.
- Consell Comarcal de la Selva                                                      
- Municipis de la comarca                                                                        
- Agència de Residus de Catalunya                                                       
- Pacte Territorial per a l'Ocupació de les Comarques de Girona
Pressupost total per als anys 2003-2004-2005: 37.374,65 €  
El Consell Comarcal n'assumeix el 32,11% (12.001'73 €)

L'exposició itinerant A la Selva ho reciclem tot

Ens local 
promtor

Presentació i 
objectius

Fer arribar a tots els pobles de la Selva el compromís de la comarca en 
l'assoliment de la gestió integral dels residus.

Fases i 
metodologia 
d’execució

L'exposició va itinerar pels municipis de la comarca com a suport de la 
campanya sobre la recollida selectiva.  

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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"PERSONA/PLANETA" - PENSA globalment, ACTUA localment. 

Ajuntament de Pardines

Categoria Sensibilització i Eduació ambiental
Any 2005

Edició de tríptics.  

Ajuntament de Pardines                   
Centre Alpí Vall del Segadell  
Pressupost total: 11.700 €                                 
A càrrec de l'Ajuntament: 3.700 € (31,63%)    
Centre Alpí Vall del Segadell: 6.000 € (51,28%)     
Diputació de Girona: 2.000 € (17,09%)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Exposició permanent que tracta el canvi climàtic amb una perspectiva 
sobre el que representa el canvi ambiental global i quasi tots els aspectes 
que retroalimenten aquest i moltes de les actuacions no sostenibles i 
sostenibles locals que poden accentuar o disminuir aquesta problemàtica.  
                                                            
1. Sensibilitzar i donar elements de reflexió per tal de que la població adulta 
i teixit associatiu comarcal, associés més canvi climàtic i sostenibilitat, 
2. Sensibilitzar el públic que més requereix una intervenció no formal per 
tal de poder arribar a tots aquells col.lectius i grups d’edat que no 
assistirien a xerrades, i menys seminaris, tallers o jornades, però que són 
susceptibles de motivació.
3. Assolir que els participants utilitzessin i dominessin, de forma bàsica,  
pràctiques sostenibles.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Disseny i elaboració de 21 plafons dobles amb 42 títols i temes que 
tractaven de: canvi climàtic, desglaç, tropicalització, premsa, informes, 
fotos NASA, Mediterrània, augment de temperatura i del nivell del mar, creu 
roja internacional, CO2 i Kyoto, ozò, boscos, biodiversitat, etc.        

El llegat era crear una exposició itinerant, crear una mini-estació 
meteorològica i ambiental i crear un punt d'informació de seguiment del 
Canvi Climàtic.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Introducció a la figura de la guaita mediambiental de la Selva       

Consell Comarcal de la Selva

Categoria Sensibilització i educació ambiental
Any 2005

3.Creació del Taller d’Ocupació de les Guaites Mediambientals.        

Consell Comarcal de la Selva       
Ajuntaments de la comarca adherits  
Departament de Treball i Indústria
Pressupost total : 159.441,87 €                                
Consell Comarcal de La Selva: 58.184,50 € (36,49%)                            
 Departament de Treball i Indústria: 101.257,37 € (63,51%)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Aquesta iniciativa té molt a veure amb la posada en funcionament de 
diversos serveis supramunicipals en l'entorn de la gestió dels residus i la 
gestió mediambiental (deixalleria comarcal, recollida fracció orgànica 
comercial, adaptació i regulació del servei de recollida selectiva per mitjà 
de contenidors del carrer al seu ús per part dels comerços i l'engegament 
d'un nou servei adreçat als tallers i petites empreses). 
L'objectiu de la figura de la guaita és doble: proveïr-se d'un mitjà 
imprescindible per l'èxit de la implantació i el seguiment d'aquests nous 
serveis (diagnosi, previsions futures, etc), així com valorar la repercussió 
que podria tenir la presència quotidiana d'una nova figura al carrer.

Fases i 
metodologia 
d’execució

1.Difusió del futur paper de la guaita mediambiental a tots els municipis de 
la comarca i de les seves possibilitats de finançament.                                  
         2.Definir el nombre de components i els perfils que han de composar 
l’equip definitiu de promotors o guaites mediambientals.   

4.Realització d’un estudi econòmic per donar continuïtat a la tasca del 
promotor o la guaita (2006).

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament de Salt

Categoria Sensibilització i Educació ambiental i Residus 
Any 2005

- Integrar dins la cultura del reciclatge als ciutadans nou-vinguts.

-Campanya a peu de contenidor.                                                           
-3.562 atencions als ciutadans. 
Ajuntament de Salt                                                                               
Consell Comarcal del Gironès    
Pressupost total : 14.688 €                                                                
A càrrec de l'Ajuntament el 100%

Campanya de promoció de la recollida selectiva

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

- Promoure els valors de civisme, responsabilitat, reciclatge, i respecte al 
medi ambient entre la ciutadania saltenca en general.
- Conscienciar als ciutadans de les problemàtiques que envolten la 
producció i la gestió dels residus
- Afavorir una millor imatge dels carrers del municipi intentant donar als 
ciutadans pautes per a fer d’una manera correcta el dipòsit de residus a 
les àrees d’aportació.
- Informar sobre els serveis de recollida de voluminosos i deixalleria del 
municipi.

Fases i 
metodologia 
d’execució

-Contractació de dues educadores, una de les quals fos de procedència 
immigrant per afavorir el contacte amb aquest sector de la població.      

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Sensibilització i Educació Ambiental
Any 2005

Els objectius eren al voltant de tres aixos:    

Difusió i implicació de les parts        

 Avaluació del programa.    

Ajuntament de Vidreres 
Les AMPES dels CEIP i l'IES de Vidreres  
Els mestres i professors de les escoles.
Els Serveis Socials
Entitats i voluntariat.
Pressupost total: 3.643,81 €                                
A càrrec de l'Ajuntament 100%                       

Programa d'intercanvi de llibres reutilitzats de Vidreres

Ens local 
promotor

Ajuntament de Vidreres

Presentació i 
objectius

Consistia en un sistema lliure, voluntari i gratuït que promocionava 
l'intercanvi de llibres. 
Alhora s'executava a partir d'actuacions educatives sobre prevenció de 
residus i els beneficis mediambientals de la reutilització. 

- La importància de compartir llibres de text i la valoració creativa de 
l'experiència.      
- La importància de reutilitzar els llibres per tal de no malbaratar els 
recursos mediambientals  
- La importància de col·laborar amb les despeses familiars en concepte 
d'educació tot incidint també en famílies amb diferents nivells d'ingressos 
econòmics.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Creació Comissió, preparació i presentació material didàctic i activitats, 
treball amb escoles, concurs logo i lema, recollida de les llistes de llibres, 
difusió calendari programa, preparació base de dades i material recollida, 
preparació barem llibres (puntuació per per llibre segons preu i puntuació 
social), recollida llibres reutilitzables, preparació, realització repartiment 
virtual i posteriorment físic.  

Edició díptic i enganxines, premis concurs, compra lleixes i compra llibres 
dels quals no s'ha recollit prou nombre.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos

PROJECTE 
PREMIAT

L'ANY 2005
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Categoria Sensibilització i Educació Ambiental 
Any 2005

Els objectius eren:   
- Conèixer la gestió dels residus a la comarca    

- Conèixer els processos de reutilització i reciclatge
- Elaboració dels continguts i disseny de la guia. 

Consell Comarcal del Gironès                                          
Rocamare Educació Ambiental-Associació                                          
Centres escolars de Primària i Secundària de la comarca.
Pressupost total: 4.874 €
Aportació del Consell Comarcal: 1.903 € (39,10%) 
Gestió Ambiental de Residus S.L.: 1.200 € (24,60%)
Fomento de Construcciones y Contratas, S. L.: 1.771 € (36,30%)    

Guia didàctica dels residus al Gironès

Ens local 
promotor

Conserve Comarcal del Gironès

Presentació i 
objectius

Per assolir una gestió ambientalment correcta dels residus a la comarca 
es va oferir una guia en format CD centrada en la informació de la gestió 
dels residus en general i la gestió tant a l'escola com a l'aula amb la 
participació dels alumnes.

- Distingir els diferents residus, saber-ne els materials de que es 
componen, saber on s'han de llençar      

Fases i 
metodologia 
d’execució

- A les escoles els mestres podien decidir el nombre de residus a treballar. 
A la guia hi havia seccions adreçades al mestre i a l'alumne.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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La Deixalleria Virtual com una eina d'informació i difusió

Ajuntament de Girona

Categoria Sensibilització i Educació Ambiental
Any 2006

1r.- Redirigint a "Els quatre mercats d'intercanvi"  
2n.- Fent ús del servei d'ofertes i demandes.    

Ajuntament de Girona

Pressupost total : 35.252,23 €
Ajuntament: 8.813,06 € (25%)
Agència de Residus de Catalunya: 26.439,17 € (75%)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

Oferir una eina d'informació i conscienciació a la ciutadania per tal d'ajudar 
a les persones a conèixer quina és la gestió correcta dels residus 
municipals i oferir recursos per evitar la generació innecessària de residus

Fases i 
metodologia 
d’execució

Mitjançant la pàgina web www.deixalleriadegirona.org s'ajuda a l'usuari a 
trobar el camí per gestionar el residu i se l'encamina a seguir la via de 
prevenció de residus: 

Si el residu està en mal estat se l'orienta o bé cap a la deixalleria o bé al 
retorn de substitució en cas d'un residu de retorn .

Agents 
participants
Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Campanya d'habituació a la recollida selectiva a l'escola

Ajuntament de Lloret de Mar

Categoria Sensibilització i Educació Ambiental
Any 2006

Fomentar, entre els escolars, la recollida selectiva. 

Pressupost total:  36.923,30 €
A càrrec de l'Ajuntament el 100%.    

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius Promoure un canvi d'hàbits, dotant els centres escolars dels mateixos 

elements que es troben distribuïts pel municipi.
Fases i 
metodologia 
d’execució

Des de la Regidoria de Medi Ambient es va explicar a les escoles la 
voluntat de realitzar una campanya de sensibilització ambiental a les 
escoles, relativa a la gestió de residus.  
És van definir els materials de la campanya, per totes les franges d'edat, 
amb un sol fil conductor: L'Ecopatrulla.

Agents 
participants

Ajuntament de Lloret de Mar   

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Pàgina web de recollida selectiva de residus

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Categoria Sensibilització i Educació Ambiental 
Any 2006

- Informar sobre els residus que cal posar als contenidors.
-  Realitzar la gestió centralitzada del servei de recollida selectiva.
1. Disseny i determinació dels continguts.          

3. Posada en marxa, en fase de proves i fase de presentació als municipis

5. Creació del Mapa de contenidors. 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Empreses     
Pressupost total: 13.074,84 €   
A càrrec del CC: 9.533,36 (72,91%)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

- Mantenir informada la població sobre els resultats i el funcionament de la 
recollida selectiva a la comarca
-Mantenir informats els ajuntaments sobre el funcionament del servei per 
rebre informació d'incidències i suggeriments.
- Mantenir informades les escoles i les empreses, així com comunicar 
incidències.

Fases i 
metodologia 
d’execució

2. Programació de la base de dades i mòduls d'actualització, així com 
extranet de gestió.    

4. Fase de consolidació de l'obtenció de dades i traspás incloent el 
paràmetre de localització per GPS dels contenidors. 

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Planejament
Any 2003

Consell Comarcal de la Selva         
Departament de Medi Ambient
Pressupost total : 22.712,13 €
El Consell Comarcal de la Selva va asumir el 67,62% (15.360'03 €) 
Va ser subvencionat amb 7.351,83 € pel Departament de Medi Ambient

Taula Sectorial de planejament i construcció sostenibles

Ens local 
promotor

Consell Comarcal de la Selva

Presentació i 
objectius

1)Disseny d'estratègies a nivell comarcal per tal d'assolir un 
desenvolupament sostenible del territori. 
2)Definir les bases d'un sistema de planificació espacial potenciant els 
enfocaments ecològics.

Fases i 
metodologia 
d’execució

1)Tres Jornades de Treball, per aconseguir uns acords que permetessin 
definir una estratègia, mitjançant la creació de tres grups de treball.       
2)Redacció de fitxes de propostes que havien de ser l'element de treball 
en els processos d'A21 municipals.

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament de Vidreres

Categoria Planejament
Any 2003

 Auditoria Ambiental Municipal.  
Disseny i dinamització de trobades amb ciutadans i entitats      

 Jornades sobre el futur de l'espai natural. 

Espai d'Orientació Cultural (EOC). 
Projecte Anella Verda Municipal.     
Ajuntament de Vidreres  
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Pressupost total : 109.504,07 €
L'Ajuntament financia un 33% (37.341,27 €)   
El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme va subvencionar 72.162,80 € 

Projecte global del Centre Cívic de Vidreres: Agenda21, Pla 
Estratègic del Massís d’Ardenya – Cadiretes i  Aula de Natura

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

1) Elaborar un Pla d'Acció Local per afrontar reptes i promoure mesures 
per al desenvolupament sostenible, la protecció ambiental i l'ús racional 
dels recursos. 
2) Projectar el futur del Massís de Cadiretes, entendre'l com un lloc per 
viure, de trobada i d'educació ambiental i millorar aspectes d'imatge i 
augmentar l'harmonia amb el medi. 
3) Aula orientada a la sensibilització, la descoberta i la protecció del medi 
natural i cultural de Vidreres.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Agenda 21: 

Massís:  
Redacció del Pla Estratègic per a la Gestió i Protecció del Massís de 
l'Ardenya-Cadiretes (PEMAC).

Aula de Natura:  

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Categoria Planejament 
Any 2005

Els objectius eren:

Definició dels itineraris per cada espai natural.
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Pressupost total: 200.000 €                             
A càrrec de l'Ajuntament: 100.000 € (50%) 
FEDER: 100.000€ (50%)

Pla director per a la creació d'itineraris de natura i recuperació 
d'espais naturals del terme municipal de Vilobí d'Onyar (1ª fase)

Ens local 
promotor

Presentació i 
objectius

En aquesta primera fase es va planificar l'entorn natural del terme 
municipal sobre els espais que vertebren la connectivitat dels tres nuclis 
del municipi: Vilobí, Sant Dalmai i Salitja. 

- Objectius ambientals, orientats a la conservació i regeneració, si s'escau, 
dels espais més emblemàtics  
 - Objectius culturals, de manteniment i recuperació de diferents elements 
del patrimoni històric
- Objectius socials, que pretenen la dinamització progressiva del lleure en 
els diferetns espais recuperats i el seu ús educatiu i recreatiu.

Fases i 
metodologia 
d’execució

Elaboració del catàleg dels espais naturals segons uns criteris de selecció 
i definició de les propostes d'actuacions de conservació i millora. 

Agents 
participants
Pressupost 
aproximat / 
Costos
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Categoria Planejament
Any 2006

- Aconseguir un bon marc de treball entre els agents implicats                   
- Recuperar hàbitats (per fauna cinegètica i no) dintre de l'ALC               - 
- Realització de seguiment de les poblacions

Ajuntament de Torroella de Montgrí
Societat de Caçadors del Montgrí
Pressupost total : 19.995 €  
A càrrec de l'Ajuntament el 100,00%

Desenvolupament del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica Municipal 
(PTGC) a l'Àrea Local de Caça G-20004

Ens local 
promotor

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Presentació i 
objectius

- Aconseguir una cacera sostenible dintre de l'àrea de caça de propietat 
municipal :                                                                                           

Fases i 
metodologia 
d’execució

Projecte de durada indefinida per millorar el sistema d'explotació i de gestió 
genèrica de l'àrea. 
Cada any es presenta una memòria de les activitats de l'any i una proposta 
per l'any proper

Agents 
participants

Pressupost 
aproximat / 
Costos
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