
 

 

*Resolució de la convocatòria dels ajuntaments 

 

Municipi Concepte Subvenció Cost total 

Banyoles Adaptació de dues comportes 

de regulació de les aigües de 

sortida de l’estany per a la 

millora de la connectivitat de la 

fauna aquàtica 

 

10.000 € 18.326,43 € 

Blanes Reordenació i protecció de la 

desembocadura de la Tordera 

 

10.000 € 14.938,93 € 

Cadaqués Memòria valorada de la 

conservació, millora i 

restauració del patrimoni 

natural de la badia de 

Cadaqués (2021) 

 

7.774,08 € 11.115,00 € 

L’Escala Accions de millora de l’entorn 

de la muntanya de Vilanera i 

Camp dels Pilans  

 

10.000 € 16.469,01 € 

Fontcoberta Actuacions de protecció de la 

cubeta d’inundació i creació de 

refugis per a ratpenats a la 

platja d’Espolla 

 

10.000 € 16.149,42 € 

Hostalric Projecte de conservació i 

restauració de les basses de 

“Les Pinedes” 

 

10.000 € 11.659,47 € 

Palafrugell Eliminació i gestió de flora 

invasora a l’ENP Muntanyes 

de Begur i el seu àmbit 

immediat a l’entorn del far de 

Sant Sebastià, carrer Colón i  

la riera d’en Mascort 

 

7.575,71 € 8.417,46 € 

Palau-saverdera Millores de restauració de la 

connectivitat per a 

l’herpetofauna a l’avinguda del 

Mas Oriol al seu pas sobre el 

rec del Mas Oriol 

 

10.000 € 21.903,19 € 

Pau Eliminació de cactàcies 

invasores al municipi, en 

9.147,60 € 10.164,00 € 



 

 

l’àmbit limítrof al Parc Natural 

del Cap de Creus 

 

Porqueres Arranjament d’un tram de la 

riera de Can Morgat 

 

10.000 € 13.776,87 € 

Riudarenes Projecte de millora de l’hàbitat 

de la tortuga d’estany (Emys 

orbicularis) 

 

8.398,47 € 9.331,64 € 

Sant Feliu de Guíxols Instal·lació d’ancoratges 

ecològics en una part del 

sistema d’abalisament del 

litoral de Sant Feliu 

 

10.000 € 17.854,76 € 

Sant Feliu de Pallerols Projecte d’erradicació de 

nuclis prioritaris de plantes 

exòtiques invasores a la xarxa 

fluvial  

 

9.001,24 € 10.001,38 € 

Sant Hilari Sacalm Projecte de conservació i 

millora de la riera d’Osor per a 

la conservació del cranc de riu 

autòcton (Austropotamobius 

pallipes) 

 

10.000 € 11.861,76 € 

Santa Cristina d’Aro Recuperació de punts d’aigua i 

d’espais oberts per a 

l’herpetofauna al massís de 

les Gavarres 

 

7.747,80 € 8.608,67 € 

Torroella de Montgrí Treballs de millora dels 

hàbitats per a la conservació 

de l’àguila cuabarrada, i 

l’edició de materials 

divulgatius i de senyalització  

 

5.201,94 € 5.779,93 € 

Tossa de Mar Retirada de xarxes i arts de 

pesca abandonats per a la 

conservació de posidònia 

oceànica i foment de la 

biodiversitat, en la zona 

marítima de l’EIN Massís del 

Cadiretes 

 

5.319,00 € 5.910,00 € 

TOTALS  150.165,84 € 212.267,92 € 


