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1. SERVEI DE MEDI AMBIENT
La memòria d’activitats de 2020 del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona recull les
principals accions i resultats per donar compte a la societat de les actuacions que ha fet el Servei durant
aquest any. Hem buscat un format amb poc text i molta informació en gràfics i dades numèriques per
facilitar l’accés a la informació que considerem més rellevant. Al web de la Diputació de Girona (www.
ddgi.cat) hi trobareu la informació més detallada, així com tots els documents que s’han elaborat des
del Servei de Medi Ambient i que són susceptibles de ser consultats per la ciutadania.
Des del Servei de Medi Ambient impulsem polítiques i accions amb les quals es vol contribuir a la
conservació d’un territori de qualitat i saludable, amb uns ecosistemes funcionals i una alta biodiversitat,
en un escenari de canvi global. L’emergència climàtica i la crisi de biodiversitat mundial representen
grans reptes per a la nostra societat que cal abordar des de tots els àmbits i nivells. Per això, la Diputació
de Girona se suma a l’acció internacional, estatal i nacional, i trasllada els compromisos i accions
a l’àmbit local, principalment mitjançant el suport i l’assistència als ajuntaments de les comarques
gironines.
Aquesta acció la fem de forma planificada i ens estem dotant d’instruments estratègics que ens permetin
tenir una mirada llarga i una visió transversal per poder encaminar-nos cap a objectius rellevants a
mitjà i llarg termini a partir de les accions d’any rere any, amb una atenció especial als objectius de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de la UNESCO. El Pla de Mandat 2020-2023 és el guió
que marca els objectius i accions per al quadrienni, mentre que el Pla Estratègic d’Energies Renovables
de les Comarques Gironines aprovat el 2020 posa la mirada al 2030.
A grans trets, des del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballem en els àmbits següents:
• Pla de xoc per a l’emergència climàtica i de transició energètica: desplegar un pla per mitigar
el canvi climàtic, apostant per les energies renovables, l’eficiència energètica, l’autoconsum, la
disminució de les emissions de CO2 i el reciclatge, i treballar per a la seva adaptació, en aplicació
del Pacte d’alcaldes per a l’energia i el clima.
• Diputació amb zero emissions: assentar les bases per aconseguir una Diputació amb zero emissions
de CO2.
• Foment de la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques gironines:
promoure la conservació del medi natural i rural, amb una acció harmònica entre la protecció i
l’ús sostenible del medi en els camps social, econòmic i de lleure, amb una atenció especial a la
custòdia del territori.
• Promoció de la gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis: impulsar la gestió forestal conjunta
sostenible, i donar suport als ajuntaments i ADF per a la prevenció d’incendis forestals.
• Gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny: actuar coordinadament amb la
Diputació de Barcelona per a la conservació, la gestió de l’ús públic i el foment del desenvolupament
local en l’àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.
• Cartografia: col·laborar amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per actualitzar la cartografia
oficial en l’àmbit de les comarques gironines i elaborar eines cartogràfiques amb informació
ambiental perquè puguin ser objecte de consulta pública.
• Impuls a l’educació ambiental: fomentar el coneixement dels espais naturals de les comarques
gironines i l’educació en el medi natural i en l’àmbit de la sostenibilitat per part dels escolars de les
comarques.
• Treball en xarxa per a la sostenibilitat: impulsar el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les comarques gironines (CILMA) com a espai d’intercanvi i foment de bones pràctiques ambientals
en l’àmbit municipal.
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2. RESUM ADMINISTRATIU
L’any 2020 el Servei de Medi Ambient ha tramitat 1000 expedients administratius, dels quals 659
han estat per concedir subvencions, 143 expedients per concedir serveis dins els Plans de serveis, 88
expedients han estat per contractar obres, serveis i subministraments, s’han realitat 66 expedients
amb informes preceptius emesos pel Parc Natural de Montseny, s’ha donat suport i participat a 6
projectes europeus i 38 expedients amb temàtica diversa.
Dels 659 expedients de subvencions, 587 han estat subvencions de competència competitiva tramitades
a través de les 7 campanyes aprovades a Medi Ambient, 63 han estat subvencions nominatives i 9 han
estat aportacions.
I pel que fa els 3 Pla de serveis que tramita el Servei de Medi Ambient, 33 sol·licituds han estat dins el
Pla de serveis en matèria de gestió forestal i prevenció incendis, 82 han estat dins el Pla de Serveis per
la transició energètica i l’acció climàtica i 28 han estat dins el Pla de serveis assistència en matèria de
conservació del patrimoni natural.
En resum l’execució administrativa del pressupost ha estat la següent:

9

14

Serveis

3
88

Contractacions

66

Parc del Montseny

28

587

38

Diversos
Projectes europeus

63

659

Subvencions

6

82

33

SUBVENCIONS,
APORTACIONS I QUOTES
Concurrència competitiva

PLANS DE SERVEIS

Nominatives

PS Conservació patrimoni natural

Aportacions i quotes

PS Transició energètica i acció climàtica
PS Gestió forestal i prevenció d’incendis

PRESSUPOST EXECUTAT

DESPESA AUTORITZADA I DISPOSADA

OBLIGACIONS RECONEGUDES

10.953.598,88 €
684.211€

9.135.049,84 €

158.966,26€

1.450.914,93€

531.952,45€

78.114,39€

2.625.554,48€

4.957.849,07€

3.139.046,10€

Plans de serveis
Aportacions i quotes

Ajuts directes*
Campanyes de
subvencions
Contract acions d'obres,
serveis i subministraments
3.701.657,62€

*Inclou 1,6M€ d’ajuts directes pel
temporal Glòria
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2.760.382,42€

3. ACTUACIONS PRINCIPALS
3.1. ENERGIA I CLIMA
3.1.1.
PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENTS PER A LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I L’ACCIÓ CLIMÀTICA
En un moment clau pel territori, donem suport als municipis per consensuar i planificar les
instal·lacions d’energies renovables i continuem donant suport als projectes d’eficiència
energètica

1
2
3

Assistència tècnica per millorar
l’eficiència
energètica
de
l’enllumenat públic exterior
Assistència tècnica per millorar
l’eficiència energètica d’edificis
públics
Assistència tècnica per instal·lar
calderes o xarxes de calor que funcionin
amb biomassa forestal o combinades
amb altres fonts d’energia renovable

4
5
6

Assessorament jurídic i tècnic en
el procés de millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic i
d’edificis públics

Publicació en format obert de
dades de consum energètic
municipal
Seguiment
del
contracte
amb
empreses de serveis energètics o bé
microempreses de serveis energètics

DESPESA INVERTIDA

10

52

10

Finalitzats

115

18

estudi per millorar l’eficiència
energètica de l’enllumenat
públic exterior

82,72%

municipis assessorats per a la
millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic i edificis
públics
participacions
en
meses
de
contractació i elaboració d’informes
de valoració de propostes

44

En procés de prestació

33

Estalvi energètic previst

9

9

En tràmit de contractació

IMPACTE AL TERRITORI

1

145
94

ESTAT DELS SERVEIS

8
7
9

4

Assistència tècnica necessària
per millorar la recollida selectiva
municipal

MUNICIPIS BENEFICIARIS

SERVEIS SOL·LICITATS
4

Redacció de memòries tècniques o
altres documents similars per impulsar
comunitats energètiques intel·ligents

SERVEIS SOL·LICITATS

102.638,54 €
LÍNIA 1
LÍNIA 2
LÍNIA 3
LÍNIA 4
LÍNIA 5
LÍNIA 6
LÍNIA 7
LÍNIA 8
LÍNIA 9

7
8
9

Redacció de plans d’acció per a
l’energia i el clima (PAESC)

5

estudis per millorar l’eficiència
energètica d’edificis públics

8

projectes
executius
d’instal·lació fotovoltaica

Estalvi energètic

52

21%

municipis per als
quals s’han tractat
les dades de consum
energètic municipal

6

7
7
1

estudis de viabilitat i
projectes
bàsics
per
instal·lar calderes o xarxes
de calor amb biomassa
forestal

estudis de viabilitat per a
la implantació del servei de
recollida de residus porta a
porta
estudi per a la implantació d’un
sistema de taxa de residus
basada en el pagament per
generació

33

sol·licituds de redacció
dels plans d’acció per
a l’energia i el clima
(PAESC)

3.1.2.

3

3

memòries
tècniques
per
impulsar
comunitats
energètiques intel·ligents en
l’àmbit local

assistències
per
al
seguiment de contractes
amb
empreses
o
microempreses de serveis
energètics

ALTRES ACTUACIONS

• Estudi de viabilitat de plantes bioenergètiques a Cornellà de Terri i Vidreres
• Elaboració d’estatuts per a la creació d’associacions Smart energy communities
• Servei d’assessorament extern per a la co-creació de l’estratègia d’emergència climàtica de la
demarcació territorial de Girona
• Model de plec per al manteniment de calderes i xarxes de biomassa

3.1.3.

CAMPANYA DE SUBVENCIONS DEL PLA A L’ACCIÓ

Aquesta campanya té per finalitat la concessió de subvencions per al finançament
d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle planificades prèviament

2.556.464,12€
4
5
6

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020-2021

1
2

3

Actuacions per millorar l’eficiència
energètica en l’enllumenat públic exterior

Gestió energètica municipal

Actuacions per al foment de la mobilitat
elèctrica

Instal·lacions solars fotovoltaiques en
règim d’autoconsum o autoconsum
compartit en edificis públics

Actuacions per millorar l’eficiència
energètica i reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle

Actuacions destinades a impulsar
comunitats energètiques intel·ligents

Nota: Totes les subvencions d’aquesta campanya es justificaran l’any 2021 i per tant el 31/12/2020 no es
disposa de dades per calcular l’impacte al territori de cap línia

407

SUBVENCIONS CONCEDIDES

6

7

4

5

LÍNIA 5
LÍNIA 6

73

83

Línia 1

7

Línia 2

Línia 3

Línia 4

Línia 5

160.000,00€

LÍNIA 4

136

863.914,08€

131

LÍNIA 3

173.059,04€

38

948.501,50€

37

LÍNIA 2

138

269.495,86€

136

LÍNIA 1

387

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER LÍNIA

SOL·LICITUDS REBUDES I CONCEDIDES

141.493,64€

SUBVENCIONS SOL·LICITADES

Línia 6

3.1.4.
CAMPANYA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE CALDERES I XARXES DE CALOR AMB BIOMASSA EN EDIFICIS PÚBLICS

382.447,54 €

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1

Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-xarxes
de calor municipals, de potències menors o iguals a 70kW, per millorar
l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors

2

Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-xarxes
de calor municipals, de potències majors a 70kW, per millorar l’eficiència
energètica d’edificis a través de contractes innovadors

1.528.640,84 €

INVERSIÓ GENERADA

SUBVENCIONS CONCEDIDES
SUBVENCIONS SOL·LICITADES
SUBVENCIONS CONCEDIDES

10

Línia 1

2

7

Línia 2

5

IMPACTE AL TERRITORI

Producció anual

1.828,63 MWh
Superfície forestal
gestionada

1.474,70 ha

Estella d’origen local

Estella consumida anual

Estalvi econòmic
anual

Estalvi anual de
CO2

100% 589,88 Tn

61.690,51 €
8

465,79 Tn

3.2. PARC NATURAL DEL MONTSENY
3.2.1.

GESTIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY

S’han destinat prop de 315.000 € en la gestió ordinària de
l’àmbit gironí del Parc Natural del Montseny i una dotació
extraordinària de 450.000 € per a les afectacions del
temporal Glòria a la xarxa viària del Parc Natural

PATRIMONI NATURAL
Elaboració de protocols de
seguiment d’hàbitats i espècies
d’interès de conservació:
• florístic de pastures i prats
culminals
• saltarel·la del Montseny
• coleòpters saproxílics

Seguiment
d’espècies
invasores:
• cranc senyal
• papatllona del boix

Actualització de la base de
dades de conservació del
Sistema d’Informació del
Parc Natural del Montseny
(SIMSY)

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Exposició
«El canvi climàtic al Montseny:
vulnerabilitat i adaptació» ha
itinerat a 3 municipis amb
734 visitants

Exposició
«El meu nom és Calotriton i
només visc al Montseny» ha
itinerat a 4 municipis amb
2.308 visitants

ÚS PÚBLIC
Convenis amb ajuntaments
del Parc*:
• 2 per al funcionament
dels serveis de museus i
centres d’interpretació
• 3 per a les tasques
d’informació del Parc

Instal·lació de senyalització
de reforç per al dispositiu de
gestió de la hiperfreqüentació

*informació econòmica a l’apartat 3.6

Programa “El Montseny a
l’escola”
• Execució del programa a
escoles i organització de
l’activitat de cloenda curs
2020/21
• Revisió de l’estructura
del programa
• Revisió de la unitat
didàctica “El Montseny
a l’aigua” en relació als
materials pedagògics del
projecte Life tritó
• Edició de l’agenda escolar
curs 2020/21

DESENVOLUPAMENT LOCAL
Creació del directori de dones
expertes del Montseny

Arranjament de la font de
Fontdellops (Viladrau)

Participació en la redacció del Pla d’Acció de la Reserva de la
Biosfera i de la diagnosi de la ramaderia extensiva al Montseny

9

Actuacions d’adaptació al
canvi climàtic en 12 ha de la
finca de Matagalls

GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
Conveni de col·laboració amb
l’Associació de Propietaris
del Montseny

Suport a les ADF en la campanya d’estiu de prevenció d’incendis
forestals del PN Montseny

Mapa de vulnerabilitat al
canvi climàtic dels boscos de
la RB del Montseny

Elaboració de models de gestió forestal per als boscos més
vulnerables al canvi climàtic a la RB del Montseny

Col·laboració en la publicació del manual núm. 14. Boscos
madurs mediterranis. EUROPARC

Inventari de boscos vells al
PN Montseny

ORDENACIÓ DEL TERRITORI
72 informes preceptius en relació a obres
i instal·lacions executades, documents
de planejament, expedients de legalitat
urbanística, gestió forestal, i ús públic,
vinculats a la gestió del Parc

INFORMES PRECEPTIUS EMESOS

Subvenció als ajuntaments per a 34 actuacions
per a les afectacions del temporal Glòria, en
166 km de la xarxa viària, als 5 municipis del
Parc. S’han destinat prop de 450.000€ amb
caràcter extraordinari

ACTUACIONS PEL TEMPORAL GLÒRIA
Km arranjats

Documents de planejament

2

Ús públic

2

Expedients legalitat urbanística

3

Gestió forestal
Obres i instal·lacions

Dotació atorgada

16
49

Arbúcies

Riells i Viabrea

Sant Feliu de Buixalleu

Breda

Viladrau
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3.2.2.

CAMPANYA DE SUBVENCIONS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY

Subvencions a
particulars i
empreses

Col·laboració amb
els Ajuntaments del
Parc

Programa
“El Montseny
a l’escola”

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

AJUNTAMENTS

NOMBRE D’ESCOLES

154.000,00 €
IMPORT CONCEDIT

5

5

IMPORT CONCEDIT

122.872,32 €

64.438,75 €

SUBVENCIONS SOL·LICITADES

VISITES I CONSULTES
ATESES ALS CENTRES I
PUNTS D’INFORMACIÓ DEL
PARC

90

IMPORT CONCEDIT

17.299,98 €

19.816

SUBVENCIONS CONCEDIDES

62

Explotacions forestals

18

Explotacions agrícoles ramaderes

18
5

Millora habitatges i
patrimoni arquitectònic
Instal·lacions tèrmiques
amb biomassa forestal

11
9

Arranjament de xarxa viària

11

1

3.3. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
3.3.1.
PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE CONSERVACIÓ DEL
PATRIMONI NATURAL
La major part de les sol·licituds del Pla de serveis de patrimoni natural durant l’any 2020,
s’han orientat a la redacció de memòries tècniques per a la millora d’hàbitats degradats
i la gestió de l’ús públic en el medi natural

1

2

Coordinació
de sessions
formatives en
matèria de control
de flora i fauna

Redacció de
memòries
valorades i/o
projectes executius
per ajuntaments

SERVEIS SOL·LICITATS

25

ESTAT DELS SERVEIS
6

1
20
7

4

LÍNIA 3

25

40.887,21€

SERVEIS SOL·LICITATS

LÍNIA 2

Direcció facultativa
en l’execució de
treballs de millora
del patrimoni
natural per
ajuntaments

MUNICIPIS BENEFICIARIS

DESPESA INVERTIDA

LÍNIA 1

3

En tràmits
de contractació

16

En procés
de prestació
Finalitzats

IMPACTE AL TERRITORI

1

sessió formativa
amb 18 alumnes

11

projectes
executius
12

4

direccions
facultatives

3.3.2.

CAMPANYA DE SUBVENCIONS PER A ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES

184.068,68€

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020-21

1

Suport a projectes de conservació, millora i restauració
del patrimoni natural de la província de Girona
promoguts per organitzacions no lucratives, amb
l’objectiu de conservació i/o millorar el patrimoni natural
ja sigui en actuacions de restauració d’espais o en
actuacions destinades a regular l’ús públic preexistent
amb la finalitat de protegir els valors naturals presents
i compatibilitzar aquesta protecció amb el gaudi social
dels espais naturals

Nota: Totes les subvencions d’aquesta campanya es justificaran l’any 2021 i per tant el 31/12/2020 no es
disposa de dades per calcular l’impacte al territori

SUBVENCIONS SOL·LICITADES
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SUBVENCIONS CONCEDIDES

13

105.109,85€

IMPORT CONCEDIT

Societat Catalana d’Herpetologia

13

3.3.3.
CAMPANYA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS
DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL PER A CONSORCIS GESTORS D’ESPAIS
D’INTERÈS NATURAL I AJUNTAMENTS

260.000,00€

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1

Suport als consorcis de
conservació d’espais
d’interès natural de la
demarcació de Girona
per a la conservació
d’hàbitats, tàxons i
processos ecològics, i
accions per a la gestió
de l’ús públic.

46

SUBVENCIONS SOL·LICITADES

INVERSIÓ GENERADA

241.952,29€

289.463,32€

SOL·LICITUDS REBUDES I CONCEDIDES

5

5

IMPORT CONCEDIT PER LÍNIA

LÍNIA 1

13

LÍNIA 2

41

18

SUBVENCIONS CONCEDIDES

IMPORT CONCEDIT

LÍNIA 1

2

Suport als ajuntaments de la
demarcació de Girona per a
l’eliminació i/o gestió de flora exòtica
invasora en l’àmbit municipal, o bé per
a la conservació d’elements prioritaris
del patrimoni natural municipal o per a
la regulació de l’ús públic dins d’espais
de la Xarxa Natura 2000, del PEIN o
bé en altres espais que siguin hàbitats
d’interès comunitari prioritari

LÍNIA 2

141.782,27€
100.170,02€

IMPACTE AL TERRITORI
Nombre d’empreses
contractades amb
29 treballadors amb
risc d’exclusió social

4

Superfície millorada
en espais d’interès
natural pels
consorcis

Superfície millorada
en espais d’interès
natural pels
ajuntaments

209,88 ha 36,21 ha
14

Espais de Xarxa
Natura o PEIN
objecte d’actuació

9

3.4. GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
3.4.1.
PLA DE SERVEIS DE GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS
S’han executat franges perimetrals de protecció a partir de la planificació prèvia
i s’ha preparat un aplicatiu informàtic per poder elaborar Plans de Prevenció
d’incendis forestals municipals

1
2
3

Redacció o actualització dels plànols de
delimitació

Obtenció de les dades cadastrals dels
obligats i afectats per les mesures de
prevenció d’incendis

Redacció del projecte executiu per
a l’obertura i/o manteniment de les
franges perimetrals de protecció per
prevenir incendis en nuclis urbans i
urbanitzacions

MUNICIPIS BENEFICIARIS

5

2

tècnica per a la redacció
de plans estratègics per
la gestió forestal i la
el consum de biomassa

Assistència tècnica en la redacció
i execució d’IOF municipals amb
aprofitament de biomassa forestal
Redacció o actualització
de prevenció d’incendis
municipal

del Pla
forestals

DESPESA INVERTIDA

48.734,69€

ESTAT DELS SERVEIS

33

5

37

En tràmits
de contractació
Finalitzats

4

IMPACTE AL TERRITORI

2

plànols de delimitació
actualitzats

6

8
9

Seguiment
tècnic
dels
treballs
d’obertura quan no es considerin obra
per complir les obligacions de la Llei
5/2003

Assistència
i execució
dinamitzar
producció i
forestal

16

7
7

0

LÍNIA 9

6

7

Direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut durant l’execució dels
treballs per complir les obligacions de
la Llei 5/2003

46
52

SERVEIS SOL·LICITATS
LÍNIA 1
LÍNIA 2
LÍNIA 3
LÍNIA 4
LÍNIA 5
LÍNIA 6
LÍNIA 7
LÍNIA 8

4
5
6

Coordinació de la sessió informativa
amb els veïns afectats per les
obligacions de la Llei 5/2003 i les seves
modificacions

padrons cadastrals
generats

9

10

projectes executius
redactats

1

direccions d’obra

5

assistències per a
plans estratègics
15

aplicatiu per elaborar
PPIF

1

instrument d’ordenació
forestal municipal

3.4.2.

ALTRES ACTUACIONS

• Actuacions forestals en la finca propietat de la Diputació de Girona Camps i Armet, a Monells,
seguint la planificació prevista en el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal: estassada de 5,61
hectàrees
• Manteniment de la Franja Auxiliar de Trànsit per a la prevenció d’incendis de la carretera GIV-6703
(Carretera del Santuari dels Àngels)
• Actuacions de manteniment de la xarxa de punts d’aigua per a actuació en cas d’incendi, d’acord
amb el conveni plurianual signat amb la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis de
la Generalitat de Catalunya (Bombers). Ompliment de 25 punts d’aigua i reparació del sistema
hidràulic d’un punt d’aigua

3.4.3. CAMPANYA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL
I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

394.131,53€

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1
3

2

Suport als ajuntaments per a la
gestió forestal sostenible i per a
tractaments silvícoles de millora

Suport a les agrupacions de
defensa forestal (ADF) de les
comarques gironines

Suport als ajuntaments de menys de 1.000
habitants per a treballs de manteniment
de franges de protecció perimetrals, zones
verdes i parcel·les interiors municipals en
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals

SUBVENCIONS SOL·LICITADES

118

4

Suport
a
les
associacions
de
propietaris forestals per
al foment de la gestió
forestal conjunta amb
objectius de prevenció
d’incendis i/o producció
de biomassa

SUBVENCIONS CONCEDIDES

IMPORT CONCEDIT

394.131,53€
16

113

5

23

5

LÍNIA 1 LÍNIA 2 LÍNIA 3 LÍNIA 4

IMPACTE AL TERRITORI

2

reserves forestals a evolució
lliure

9

actuacions de millora
incloses en un programa
anual de millores
Superfície d’espais
recuperats per pastura

26,79 ha
5

plans de prevenció d’incendis
dins l’àmbit de l’ADF redactats
o actualitzats

Superfície de
franja executada

146,92 ha

11.457,00€

15

LÍNIA 3

54

60.682,33€

53

LÍNIA 2

LÍNIA 4

36

141.992,20€

33

LÍNIA 1

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER LÍNIES

180.000,00€

SOL·LICITUDS REBUDES I CONCEDIDES

Superfície total de les
reserves forestals

22,21 ha
5.476,02 €
invertits en els programes
anuals de millora
Longitud de camins
arranjats

195,51 km
Longitud de marges segats

214,48 km
Superfície forestal
beneficiària

119.311 ha
5
emisores de la xarxa
RESCAT subvencionades

17

16

infraestructures ramaderes
implementades o reparades
Superfície
d’actuacions
de millora incloses en un
programa anual de millores

28,3 ha

Superfície forestal amb
assistència tècnica en
planificació

6.855 ha
Superfície forestal amb
assistència tècnica en
execució

101,65 ha
Superfície forestal tractada
per prevenció d’incendis

15,79 ha

3.5. EDUCACIÓ AMBIENTAL
3.5.1.

CAMPANYA DE SUBVENCIONS DEL MAR ALS CIMS

Campanya de subvencions per als dos cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021, que
ofereix activitats educatives en els diferents espais naturals del territori, com visites
virtuals a museus dels principals àmbits biogeogràfics de la demarcació de Girona.
Aquestes activitats estan dissenyades per professionals de l’educació ambiental

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CURSOS 2019-20 I 2020-21

1

Activitats de coneixement
dels espais naturals i/o
agrícoles de la província
de Girona

SUBVENCIONS SOL·LICITADES

2

175.000,00 €

Propostes educatives que vinculin escoles amb
espais naturals protegits del seu entorn amb la
posada en funcionament d’unitats didàctiques
de durada equivalent a un curs escolar
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IMPORT CONCEDIT

INVERSIÓ GENERADA ANY 2020

56.717,00 €

91.323,00 €

SOL·LICITUDS REBUDES I CONCEDIDES

18

LÍNIA 1
LÍNIA 2

3

IMPORT CONCEDIT PER LÍNIES

20

3

activitats
desenvolupades

45.702 €

LÍNIA 1

11.015 €

LÍNIA 2

IMPACTE AL TERRITORI

49

21

ACTIVITATS SELECCIONADES

5.209

8

alumnes

escoles

34

grups escolars

92

23

recursos en línia

escoles o ajuntaments participants

18

3.5.2.

GESTIÓ DEL PROGRAMA DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL DE L’ESCOLA

Ofereix diferents unitats didàctiques d’estudi dels ecosistemes fluvials, forestals, litorals
i natura urbans que s’adapten a cada centre escolar de municipis de menys de 10.000
habitants, per tal que l’alumnat conegui el seu entorn natural immediat
CURS 2019-2020 (2ON I 3ER TRIMESTRE)

CURS 2020-2021 (1ER TRIMESTRE)

• Protegim el nostre bosc (CM)
• Viu l’esquirol al nostre bosc? (CM)
• L’Estat de salut de la Natura del
nostre poble! (CM i CS)
• Fem ciència ciutadana! Biodiversitat
i Natusfera (CS)

• Protegim el nostre bosc (CM)
• Viu l’esquirol al nostre bosc? (CM)
• L’Estat de salut de la Natura del
nostre poble! (CM i CS)
• Fem ciència ciutadana! Biodiversitat
i Natusfera (CS)
• Nimfes i tritons: Els déus de les
aigües (CM)
• El retorn de la llúdriga (CS)

8

26

centres educatius

centres educatius

12

55

grups escolars

grups escolars

235

914

participants

participants

19

3.5.3.

VIII CONCURS “AIXÒ PINTA BÉ”

En el concurs “Això pinta bé” de pintura i relats, han participat els centres educatius que
han realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika» i »Del mar als cims».
El concurs vol potenciar la reflexió posterior de l’activitat subvencionada a l’aula i el
treball cooperatiu en el marc escolar

PREMIATS PROGRAMA INDIKA

PREMIATS DEL MAR ALS CIMS

2 dibuixos artístics Educació Infantil

2 dibuixos artístics Educació Infantil

2 dibuixos artístics Educació Primària

2 dibuixos artístics Educació Primària

2 relats de Educació Secundària i
Batxillerat

2 relats de Educació Secundària i
Batxillerat

També se’n fa una edició digital, amb elocució, subtitulació i traducció a la llengua de
signes en català

20

3.6. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA
SUBVENCIONS CONCEDIDES

Suport a 4 consorcis
de gestió ambiental i
equipaments de divulgació
d’espais naturals

Suport a 3 fires agràries

A ELFOCAT per al foment de
la gestió forestal sostenible

Al Consorci de les Vies
Verdes, Consell Comarcal
Alt Empordà i Ajuntament
de Figueres per al projecte
BICITRANSCAT

Aportació extraordinària al
Consorci de les Gavarres

50

IMPORT CONCEDIT

4.957.849,07 €

A l’IRTA per al funcionament
i manteniment de la Granja
de Monells i la Fundació Mas
Badia

Suport a 3 organitzacions
agràries de major
representativitat

A la UdG per al control
biològic d’espècies invasores

Aportació extraordinària al
Consorci de les Vies Verdes
de Girona

Suport a 2 Federacions
d’ADF per l’operatiu de
vigilància per l’alt risc
d’incendi
Als Consells Comarcals en la
prevenció d’incendis
A l’ICGC per a la cartografia
de delimitació municipal
A l’Associació Sèlvans per
a la conservació i custòdia
d’hàbitats forestals madurs

Al Servei Meteorològic de
Catalunya - Seguiment de
pedregades

Suport a l’associació
d’empresaris turístics
i de propietaris per al
desenvolupament social
i econòmic del sector
serveis i forestal a la RB del
Montseny

11.000 visitants

13 projectes

44 expositors

536 usuaris als
equipaments als
consorcis de gestió
ambiental

IMPACTE AL TERRITORI

35 Incidències
informades
116 intervencions
realitzades per les
Federacions d’ADF

35 races autòctones
a les Fires agràries

21

4. CILMA
4.1. ÒRGAN ADSCRIT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA),
a partir de l’1 de gener de 2020 ha començat a exercir com a òrgan consultiu i assessor
adscrit al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que n’assumirà les tasques i
vetllarà pels seus objectius com mantenir la vocació de ser un instrument de cooperació
i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis gironins i promoure la
consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

2

reunions
comissió liquidadora

8

reunions comarcals
prèvies al Consell Plenari
amb ens locals adherits

1

renovació del web i nous
apartats

4.2. ORGANITZACIÓ D’ACTES I JORNADES

20

sessions en línia sobre
diverses temàtiques

2

formacions en línia sobre
paisatge i ús del glifosat

1.164

presentacions a municipis
sobre les comunitats locals
d’energia

621

participants

21

3

visualitzacions a Youtube

presentacions en jornades organitzades per altres institucions

22

5. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES
5.1. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES COM A SOCIS

Cooperem Interreg POCTEFA

OBJECTIUS

A DESTACAR AL 2020

Desenvolupar una política
conjunta de col·laboració en
matèria de prevenció i gestió
dels risc d’incendi forestal,
per millorar la capacitat
d’anticipació i resposta dels
actors del territori

Redacció dels projectes executius
de treballs de prevenció d’incendis
al corredor d’infraestructures de
l’Alt Empordà (sector A i sector B)

SAVINGSCAPES
Erasmus+

Millorar la capacitat per
implementar la governança
col·laborativa dels paisatges
culturals i naturals europeus

Candidatura de la Reserva de la
Biosfera de la Costa Brava

Reserva de la Biosfera ha
d’oferir als seus habitants:
la funció de conservació,
la
de
promoció
del
desenvolupament sostenible
i la de suport i dinamització o
suport logístic de programes
d’informació, formació i
comunicació

PROJECTE LIFE
TRITÓ MONTSENY

L’objectiu principal del Life
Tritó Montseny és millorar
l’estat de conservació del
tritó del Montseny i el seu
hàbitat de ribera

23

Guia de jardineria adaptada a la
prevenció d’incendis

Inici del projecte

Promoure
l’adhesió
dels
municipis a la candidatura
presentada a la UNESCO
Presentació de la documentació
de la candidatura al Ministerio
de Transición Ecológica y Reto
Demográfico

Finalització accions projecte
de les quals Diputació de
Girona era responsable
E2. Elaboració de la imatge
corporativa
E8 Exposició sobre el tritó del
Montseny
E9 Documental sobre el tritó
del Montseny
E10 Materials educatius pel
programa el Montseny a
l’escola

5.2. ELABORACIÓ DE PROPOSTES
OBJECTIUS

A DESTACAR AL 2020

Interreg Med

Impulsar projectes de millora de
l’eficiència enerrgètica d’edificis
municipals a través de contractes
EPC

Aprovat. Inici del
projecte al 2021

Smart Rural PECT

Impulsar
comunitats
locals
d’energia amb un focus especial als
col·lectius en situació de pobresa
energètica

No aprovat

EPLANET (Horizon 2020)

Governança i gestió de dades dels
Pland d’Acció per a l’energia

Aprovació. Inici al 2021

From Nimby to Pimby (Horizon
2020)

Acompanyar la ciutadania i els
responsables polítics a la presa
de descisions per l’impuls de les
energies renovables.

No aprovat

MAGNET (Horizon 2020)

Transport multimodal als hubs
d’energia (estació d’Ave Vilafant)
per mobilitat neta i sostenible

No aprovat

Grupo operativo GO INTERFAZ

Gestió integral de la interfase
urbano forestal per a la mitigació
de pertorbacions i posada en valor
dels seus serveis ecosistèmics

Programat en la
resolució provisional

LIFE AgroForAdapt

Fomentar els sistemes agroforestals
innovadors per l’adaptació al canvi
climatic dels sectors agroramader i
forestal en zones mediterrànies

Redacció de la
proposta

Projecte ECOAPICOLA de recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2020-21 (DARP)

Adaptació dels abellars a la
presència de vespa asiàtica i
tractaments sanitaris ecològics
davant patògens

Suport i assessorament
en la redacció de la
proposta

24

5.3. COL·LABORACIÓ EN PROJECTES EN CURS
OBJECTIUS

A DESTACAR AL 2020

LIFE CLINOMICS

Augmentar la resiliència de les entitats
locals mediterrànies a través de la
intervenció en tres territoris (Terres de
l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del
Montseny – Reserva de la Biosfera) i en
diferents activitats econòmiques (turisme,
pesca, agricultura i forestal)

Realització d’accions
Pilot a la RB del
Montseny:
Mesures
d’adaptació al sectors
turístic i forestal

LIFE MIDDMACC

Promoure l’adaptació mitjançant la
implementació i proves de diferents
mesures de gestió del paisatge per
afrontar els reptes relacionats amb el
canvi climàtic a les zones marginals de
mitja muntanya d’Espanya (La Rioja,
Aragó i Catalunya), alhora que millora el
seu desenvolupament socioeconòmic

Anàlisi territori i
disseny d’accions

LIFE BIORGEST

Millorar la biodiversitat del bosc
mediterrani mitjançant la integració
de mesures específiques i pràctiques
innovadores en els instruments
de planificació i gestió forestal, i
mitjançant nous mecanismes de
finançament i compensació per
compatibilitzar la millora de la
biodiversitat amb la sostenibilitat
econòmica de la gestió forestal,
garantint la persistència de les masses
i la seva adaptació al canvi climàtic

Anàlisi del territori i
disseny d’accions

Fira de Biomassa de Catalunya

Oferir un punt de trobada entre
agents de tot el sector i de tota
la cadena de valor, promovent
sinèrgies i col·laboració entre
empreses d’aquests nous sectors
empresarials

Col·laboració
en
l’organització de la fira,
incidint en les jornades
tècniques de biomassa
i administració pública

VELUTINA – Projecte de Transferència Tecnològica del PDR de
Catalunya 2014-2020

Avaluació de la utilitat de les
arpes elèctriques per reduir la
pressió de la vespa asiàtica en
explotacions apícoles

Assessorament tècnic
en el projecte

25

OBJECTIUS

A DESTACAR AL 2020

Grupo de Trabajo de Infraestructura Verde. FEMP + Red De Gobiernos Locales + Biodiversidad

Definir criteris orientadors
per a la implantació de la
Infraestructura Verda

Recomenacions
per
la
contractació dels serveis de
conservació i manteniment
de la infraestructura verda

Projecte REDAPTA (finançat per
Fundación Biodiversidad)

Elaboració d’una estratègia
de
reducció
de
la
vulnerabilitat als impactes
del canvi climàtic als rius
Tordera i Serpis

Estratègia integrada per a la
reducció de la vulnerabilitat
als impactes del canvi global
al Delta i la Baixa Tordera

Estudi per a la professionalització del sector de l’educació ambiental

L’estudi
tenia
l’objectiu
de identificar els diferents
perfils professionals que pot
tenir l’educador ambiental i
la importància de les seves
competències actitudinals.
També va fer un retrat de
quina és la situació laboral
de les persones que treballen
al sector. També fa propostes
de millora de la situació de la
professió en àmbit formatius
i laborals

Participació en el grup de
treball

Agenda Urbana de Catalunya

L’Agenda
Urbana
de
Catalunya preten ser l’eina
que
permeti
potenciar
les oportunitats i afrontar
els reptes que planteja la
creixent urbanització
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Participació en 3 grups de
treball:
Emergència climàtica
Energia sostenible
Infraestructura verda

6. SUPORT A ALTRES SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
SERVEI DE PROGRAMES EUROPEUS

PROJECTE FEDER BEBIOMASSGI

OBJECTIUS

A DESTACAR AL 2020

Biomassa local i sostenibles
pels
municipis
gironins
mitjançant l’execució de 22
calderes i xarxes de biomassa i
2 coberts d’estella

Execució i posada en marxa de
4 calderes
Seguiment de 16 calderes ja en
funcionament
Preparació de documents de
licitació de 2 contractes de
xarxes pendents d’executar

Inversió 4.25M€

PROJECTE EFFIENGI

Millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic exterior
de 6 municipis i de 4 edificis
municipals
Inversió 4.80M€

Execució de les obres de millora
de l’enllumenat públic de 6
municipis
Seguiment del contracte amb
estalvis garantits
Substitució de 9.382 punts de
llum
Estalvi de 3.998.827,40 kWh/
any i 2.202,89 Tn CO2/any

SERVEI D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ ALS MUNICIPIS

Convenis amb els Consells Comarcals per al manteniment
dels serveis comarcals de prevenció d’incendis

OBJECTIUS

A DESTACAR AL 2020

Coordinar i validar les accions
desenvovlupades per cada
Consell Comarcal en relació a
la prevenció d’incendis en la
interfase urbano-forestal

S’han començat les obres de les
franges del municipi de Begur,
que suposarà més de 170 ha
amb reducció de combustible
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7. CONVENIS

5

convenis amb consells comarcals
per a la realització de les línies 1 i
2 del Pla de serveis d’assistència en
matèria de prevenció d’incendis

1

conveni de partenariat per el projecte
ERASMUS+
SAVINGSCAPES:
Fomentar la creació de coneixement
col·laboratiu i la participació
ciutadana en el camp de la
governança del paisatge

2

convenis amb ajuntaments per
gestió de punts d’informació del
Parc Natural del Montseny dins
dels equipaments del Museu de la
Gabella i de l’Espai Montseny

3

convenis amb ajuntaments del Parc
del Montseny relatius a les tasques
d’informació en el Parc Natural del
Montseny i per al manteniment i
millora de la xarxa viària

1

acord marc de col·laboració entre
la Diputació de Girona i el Consorci
Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya per la
promoció d’accions de recerca i
gestió en la mitigació i adaptació al
canvi global en l’àmbit agroforestal
de les comarques de Girona
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2

convenis amb ADF per al servei de
prevenció d’incendis forestals de
diferents massissos

1

conveni
interadministratiu
de
col·laboració per a l’accés a la
informació geogràfica de distribució
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (Servei ICGC DataCloud)

1

conveni entre la Diputació de Girona
i la Diputació de Barcelona per a la
cooperació i coordinació en la gestió
del Parc Natural i de la Reserva de la
Biosfera del Montseny

1

conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona, el Consorci de
les Vies Verdes, el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Figueres per finançar el projecte
Bicitranscat

1

conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, la Diputació
de Girona i l’empresa Nestlé España
SA per a la conservació dels recursos
hidrològics del Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny

8. PUBLICACIONS I DOCUMENTS D’INTERÈS
8.1. ENERGIA I CLIMA

13

plafons de fusta informatius col·locats
en equipaments municipals que han
instal·lat calderes de biomassa

Pla Estratègic per al Desenvolupament de
les Energies Renovables (2030)

Informe d’avaluació de l’impacte de les
accions executades en el marc del Pacte
de les Alcaldies a les comarques gironines

Potencial
de
producció
d’energia
fotovoltaica a les comarques gironines

8.2. GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS

4

videocàpsules de biomassa i gestió
forestal

Guia de jardineria adaptada a la prevenció
d’incendis

8.3. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
Manual de bones pràctiques en la
conservació de sistemes dunars i neteja de
platges

Diagnosi per a la identificació i priorització
d’actuacions de conservació i restauració
dels sistemes dunars de les comarques de
Girona

Projecte de millora del coneixement i
la conservació de la biodiversitat en el
sistemes agroramaders de la província de
Girona

Protocol de flora exòtica invasora (núm 8
Control químic de la buddleia)
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Inventari i estat de conservació dels prats
de dall de l’Albera

Directrius per a la redacció de plans
estratègics municipals d’infraestructura
verda

Disseny i implementació de l’aplicació
SITMUN_Vespa asiàtica a Catalunya

Col·laboració en la revisió de l’Informe de
l’Estat de la Natura a Catalunya

Control de vespa asiàtica (Vespa velutina)
i utilitat de les arpes elèctriques i els
morrions (muselières) per reduir la pressió
de la vespa en abellars

Estudi per al control biològic de l’espècie
vegetal invasora ailant (Ailanthus altissima)
mitjançant la lluita biològica amb el fong
patogen Verticillium sp

National Geographic

Article sobre la vespa
asiàtica a la Revista
National Geographic febrer
2021, amb esment a les
accions desenvolupades
per la Diputació de Girona

6

làmines
divulgatives de la
vespa asiàtica
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8.4. PARC NATURAL DEL MONTSENY

8

càpsules audiovisuals sobre el tritó del Montseny i el
projecte LIFE amb més de 3.400 visualitzacions de
mitjana per càpsula

Manual
de
bones
pràctiques en les activitats
educatives de descoberta
sobre
les
malalties
infeccioses en amfibis

Pla d’igualtat de gènere
i desenvolupament rural
sostenible de la Reserva de
la Biosfera del Montseny
Protocol per avaluar la diversitat vegetal i l’estat de
conservació dels prats dels sectors culminals del Montseny

Seguiment de la saltarel·la del Montseny al Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny

La Reserva de la Biosfera
del Montseny se suma
a la campanya contra la
violència envers les dones

Dia Internacional de les
Dones Rurals - Acció al
Parc Natural i Reserva de
la Biosfera del Montseny

Directori de Dones Expertes
del Montseny
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9. COMUNICACIÓ

17

74

1

14

notes de premsa

tuits

entrevistes o talls
de veu en mitjans
de comunicació

campanya
institucional
Del Pla a l’Acció
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10. ANNEX
10.1.
INFORME ANUAL DE 2020 DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT D’AVALUACIÓ DELS INDICADORS DEL PLA ESTRATÈGIC
DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2020-2023
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CÀLCUL DELS INDICADORS OBTINGUTS EL 2020
Objectius genèrics del Servei:
El servei de Medi ambient treballa en 6 eixos estratègics per al foment de polítiques
de sostenibilitat en l'àmbit local, cadascuna amb uns objectius generals:
1. Sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l'economia verda:
Disminuir la demanda de recursos naturals dels municipis de comarques gironines,
amb especial atenció a l’energia i l'aigua i disminuir les emissions de gasos d'efecte
hivernacle. Promoure l’ocupació en sectors emergents d'eficiència energètica,
energies renovables, mobilitat sostenible i prevenció de residus i incentivar l'economia
verda com a motor de la recuperació econòmica amb capacitat de generar ocupació
socialment equitativa i ambientalment responsable.
2. Gestió forestal sostenible i Prevenció d'incendis forestals:
Donar suport als ajuntaments i a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les
comarques gironines. per a actuacions de prevenció d'incendis forestals. Donar
Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles
de millora. Incentivar la gestió forestal conjunta i l’aprofitament energètic de la
biomassa forestal.
3. Suport a l’activitat agrària com a actiu de desenvolupament local compatible amb
la conservació del territori:
Promoure una gestió integrada del territori com a matriu on es desenvolupen els
processos ecològics, entre els quals hi ha l’activitat de sectors estratègics per a les
persones (agricultura, transport, cicle de l’aigua, cicle dels materials). Donar suport a
la conservació de races i varietats autòctones. Promoure les bones pràctiques
agràries i la minimització de l’ús d’agroquímics.
4. Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat:
Aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats naturals de les
comarques gironines amb especial atenció als espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC
i ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. Donar suport als
ajuntaments en la restauració, conservació i millora del patrimoni natural. Donar
suport a les ONL en projectes de custòdia del territori amb finalitat de conservar el
patrimoni natural, naturalitzar l’agricultura i millorar la connectivitat entre espais
naturals. Potenciar les activitats dutes a terme des dels sectors privats que ajudin a
assolir els objectius de conservació i de gestió del Parc Natural i reserva de la Biosfera
del Montseny, atès que la diputació de Girona n’és cogestora.
5. Cartografia:
Donar suport a l’actualització de la cartografia d’interès municipal i disposar d’eines
cartogràfiques i de SIG per a la difusió d’informació ambiental i territorial i per a la
gestió de projectes i seguiment de programes de treball.
6. Educació ambiental:
Aquest és un eix transversal que es planteja com a complementari dels eixos anteriors
per involucrar la població en l’assoliment d’objectius. Promoure el coneixement i
sensibilització de la població escolar respecte al medi natural de les comarques
gironines. Promoure la sensibilització de la població general respecte al canvi global
(canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, espècies invasores, transformació del territori,

contaminació) i les bones pràctiques ambientals per disminuir-lo.
Aquests eixos es desenvolupen mitjançant programes de subvencions a ajuntaments,
consorcis i altres organismes públics, així com ens privats.
Cada programa de subvencions respon a un o més eixos estratègics, en funció dels
objectius específics i dels destinataris i pot ser canalitzada mitjançant convocatòries
públiques, ajuts directes o convenis de col·laboració, segons sigui el cas.

FITXA PER CADA LÍNIA DE SUBVENCIÓ
Línia de subvenció: Del Pla a l’Acció
1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció
Competència:
Assistència als municipis en matèria de protecció del Medi Ambient, específicament
la lluita contra el canvi climàtic. Suport al desenvolupament econòmic i social local en
l’àmbit de les energies renovables, l’eficiència energètica i l’acció climàtica.
Sectors:
Ajuntaments de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’energia
i el clima.
2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Ajudar els ajuntaments a assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle mitjançant actuacions contemplades en els Plans d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES) o Plans d'acció per a l'Energia Sostenible i el Clima
(PAESC). La convocatòria dóna suport a la recopilació i difusió d’informació de
consums energètics i emissions, funcionaments de punts d’informació sobre energia
sostenible municipals, inversions en eficiència energètica i energies renovables en
edificis i instal·lacions municipals, mobilitat sostenible, comunitats energètiques
intel·ligents, reducció d’emissions en la gestió de residus municipals i reducció del
consum i de la necessitat de tractament d’aigua com a mesura d’adaptació al canvi
climàtic.
3. Termini necessari per la seva consecució
Els plans d’acció d’energia sostenible i clima es plantegen objectius de reducció del
40% de les emissions el 2030.
4. Costos per a la seva realització
2.556.464,12 € per al bienni 2020-2021.
5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.
6. Pla d’acció
Es regulen les subvencions mitjançant unes bases reguladores i convocatòries que
poden ser plurianuals.
7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.
8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:
Totes les subvencions d’aquesta línia es justificaran a 2021 i a 31/12/20 no es
disposa de dades dels indicadors

Línia de subvenció: Instal·lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa en edificis
públics
1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció
Competència:
Assistència als municipis en matèria de protecció del Medi Ambient, específicament
la lluita contra el canvi climàtic. Suport al desenvolupament econòmic i social local en
l’àmbit de les energies renovables i la gestió forestal.
Sectors:
Ajuntaments de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’energia
i el clima.
2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Ajudar els ajuntaments a assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle mitjançant actuacions inversions per a la instal·lació de calderes,
microxarxes o xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal contemplades en
els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) o Plans d'acció per a l'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) aprovats.
3. Termini necessari per la seva consecució
Els plans d’acció d’energia sostenible i clima es plantegen objectius de reducció del
40% de les emissions el 2030.
4. Costos per a la seva realització
382.447,54 €.
5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.
6. Pla d’acció
Es regulen les subvencions mitjançant unes bases reguladores i convocatòries que
poden ser plurianuals.
7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.
8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Totes les subvencions d’aquesta línia es justificaran a 2021 i a 31/12/20 no es
disposa d’indicadors

Línia de subvenció: Subvencions en matèria forestal
1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció
Competència:
Assistència als municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la gestió forestal
de finques de titularitat municipal. Suport al desenvolupament econòmic i social local
en l’àmbit forestal.
Sectors:
Ajuntaments de la província de Girona, Agrupacions de Defensa Forestal gironines i
les seves associacions i associacions de propietaris forestals que apliquin fórmules
de gestió forestal conjunta amb objectiu de prevenció d’incendis.
2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Suport als ajuntaments per al compliment de la llei 5/2003 de mesures de prevenció
d’incendis en urbanitzacions i nuclis urbans, la qual defineix una sèrie d’obligacions
als propietaris d’edificis i instal·lacions que es troben a menys de 500 de terrenys
forestals i defineix les obligacions i competències dels ajuntaments en cas que els
propietaris no actuïn. Bona part del suport als ajuntaments es presta en la modalitat
de pla de serveis d’assistència tècnica; tanmateix, s’ofereix, a més, suport econòmic

als municipis de menys de 1.000 habitants per als treballs de manteniment de franges
perimetrals en nuclis i urbanitzacions i per als treballs d’obertura de franges en zones
verdes de tipologia forestal i en parcel·les interiors de titularitat municipal.
Contribuir a la viabilitat econòmica de la gestió forestal sostenible de boscos de
titularitat municipal. Constitució i ampliació d’una xarxa de rodals de boscos a evolució
lliure que abasti fins el 5% de la superfície forestal de les comarques gironines. Suport
als ajuntaments en actuacions de custòdia de boscos de titularitat privada amb
objectius de conservació. Suport a la realització d’altres actuacions de millora forestal
previstes en el programa anual de millores. Creació d’espais oberts mitjançant la
recuperació d’antics conreus o pastures. Millora i manteniment d’infraestructures per
al foment de la ramaderia extensiva.
Donar suport al funcionament de les ADF i a llurs treballs de prevenció d'incendis
forestals planificades en els plans de prevenció d'incendis. Contribuir a la viabilitat
dels treballs de prevenció d'incendis que no generen ingressos per fomentar
l'execució dels plans de prevenció d'incendis i el compliment de la normativa en
aquesta matèria.
Incentivar la gestió forestal mitjançant fórmules de gestió conjunta, ja sigui a través
de plans municipals, plans de gestió conjunta o posant a la pràctica plans estratègics
de producció i comercialització d’estella forestal. Es promou la gestió forestal conjunta
per assolir una economia d’escala que faci viables econòmicament els treballs de
prevenció d’incendis i estableixi i garanteixi els circuits de comercialització local que
vinculin la gestió forestal i la demanda local d’estella forestal per a l’aprofitament
energètic en calderes de biomassa. Es subvenciona la despesa de suport tècnic
forestal a les associacions.
3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.
4. Costos per a la seva realització
394.131,53 €
5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies
6. Pla d’acció
Es regulen les subvencions mitjançant unes bases reguladores i convocatòries anuals
7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva per als ajuntaments i concurrència no competitiva per a les
ADF
8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors de subvencions justificades a 31/12/20:
Suport a ajuntaments:
• Número i superfície de reserves forestals a evolució lliure incrementada anual:
2 noves reserves forestals amb un total de 22,21 ha.
• Ha d’espais recuperats per a pastura: 26,79 ha
• Número d’infraestructures ramaderes implementades o reparades: 16
infraestructures principalment filats, tanques, abeuradors, mànegues o passos
canadencs
• Número i superfície d'actuacions de millora incloses en un programa anual de
millores / en un Instrument d'ordenació forestal: 9 actuacions amb una
superfície total de 28,3 ha
• Import de la inversió feta en els programes anuals de millores: 12.223,88€
• Nombre d’ajuntaments amb les franges perimetrals fetes total o parcialment:
15 ajuntaments amb una superfície total de 146,92 ha.

Suport a ADF:
• S’han arranjat 195,51 km de camins
• S’han executat 214,48 Km de sega de marges
• S’han redactat 5 Plans de Prevenció d'Incendis d'àmbit ADF
• S’han adquirit 5 emissores Rescat
• La despesa induïda en treballs de prevenció d’incendis ha estat de
218.040,57€, de les quals s’han subvencionat 179.952,74 €
Suport a associacions de propietaris forestals:
• 5 associacions beneficiàries
• La superfície forestal beneficiària és de 119.311 ha que és la que abasten
totes les associacions. D’aquestes, 101,65 ha han rebut assistència tècnica
en execució i 6.855 ha han rebut assistència tècnica en planificació.

Línia de subvenció: Suport als ajuntaments i als consorcis gestors d’espais naturals
per a actuacions de conservació del patrimoni natural
1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció
Competència:
Assistència als ajuntaments en matèria de medi ambient i suport al desenvolupament
econòmic i social local vinculat al medi natural.
Sectors:
Ajuntaments i consorcis gestors d’espais naturals de la província de Girona.
2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Donar suport a projectes de restauració i millora dels espais naturals que siguin
executats per col·lectius amb risc d'exclusió social, amb especial èmfasi a la
recuperació i millora d’hàbitats i espècies d’interès i/o amenaçades, a la restauració
dels processos ecològics, al control i eradicació d’espècies exòtiques invasores i
treballs forestals que fomentin la millora de la biodiversitat i la prevenció d'incendis.
Desenvolupar actuacions per a la conservació, restauració i millora patrimoni natural
i la biodiversitat de les comarques gironines.
Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi
positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic i la revitalització
socioeconòmica.
Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social.
3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.
4. Costos per a la seva realització
241.952,29 €.
5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.
6. Pla d’acció
Les subvencions es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries
anuals o plurianuals.
7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.
8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)

Indicadors de Consorcis:
• 5 Consorcis han actuat en 5 espais de la Xarxa Natura 2000 i/o PEIN amb una
superfície total de 209,88 ha. Cal esmentar que moltes vegades la superfície
és complexa de determinar perquè algunes actuacions són puntuals però
tenen repercussió àmplia (p.e: instal·lació caixes niu)
• Els hàbitats i espècies d’Interès comunitari, singulars o amenaçades objecte
d’actuació han estat les joncedes i prats, alberedes i salzedes, vernedes,
freixenedes, llacunes temporànies mediterrànies, prats mediterranis, prats de
dall de terra baixa, Emys orbicularis, visó americà, mussol pirinenc, gall fer,
Tyto alba, etc.
• En els treballs s’han contractat 4 empreses, el que ha permès ocupar a uns
29 treballadors amb risc d’exclusió social.
• S’han millorat 209,88 ha, ja que tota la superfície millorada es troba dins espais
PEIN o Xarxa Natura 2000
Indicadors d’Ajuntaments:
• S’ha actuat en 13 municipis, en els quals s’ha actuat en 9 espais de la Xarxa
Natura 2000 i/o PEIN amb una superfície total de 55,36 ha. Cal esmentar que
moltes vegades la superfície és complexa de determinar perquè algunes
actuacions són puntuals però tenen repercussió àmplia (p.e: instal·lació caixes
niu)
• Els hàbitats i espècies d’Interès comunitari, singulars o amenaçades objecte
d’actuació han estat els sistemes dunars i la seva vegetació associada,
Posidonia oceànica, vernedes, salzedes i alberedes, basses i tolls temporanis
mediterranis, alzinars i carrascars, Triops cancriformis, Scripus maritimus,
Alisma plantago-aquatica, Gratiola officinalis, Mentha cervina, Zygnema,
Spirogyra, Closterium, Oscil·latoria, Chara, Agrostis stolonifer i el trencalòs
així com l’eliminació d’espècies invasores com Opuntia aurantiaca, O,
humifusa, Cylindropunta spinosior, C. Imbricata i Austroculindropunta
subulata, cranc de riu americà
• En els treballs s’han contractat 4 empreses, el que ha permès ocupar a uns
24 treballadors amb risc d’exclusió social.
• S’han millorat 36,21 ha, ja que una part la superfície millorada es troba dins
espais PEIN o Xarxa Natura 2000

Línia de subvenció: Suport a les Organitzacions no lucratives per a actuacions de
conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori
1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció
Competència:
Suport al desenvolupament econòmic i social local vinculat al medi natural.
Sectors:
Organitzacions sense ànim de lucre.
2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Donar suport a projectes de restauració i millora dels espais naturals que siguin
executats per organitzacions no lucratives seguint la fórmula de custòdia del territori,
amb especial èmfasi a la recuperació i millora d’hàbitats i espècies d’interès i/o
amenaçades, a la restauració dels processos ecològics, al control i eradicació
d’espècies exòtiques invasores i treballs forestals que fomentin la millora de la
biodiversitat i la prevenció d'incendis.
Desenvolupar actuacions per a la conservació, restauració i millora patrimoni natural

i la biodiversitat de les comarques gironines.
Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi
positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic i la revitalització
socioeconòmica.
3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.
4. Costos per a la seva realització
105.109,85 € per al bienni 2020-2021.
5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.
6. Pla d’acció
Les subvencions es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries
anuals o plurianuals.
7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.
8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Totes les subvencions d’aquesta línia es justificaran a 2021 i a 31/12/20 no es
disposa d’indicadors

Línia de subvenció: Suport a projectes dins del Parc del Montseny
1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció
Competència:
Assistència als ajuntaments en matèria de medi ambient i suport al desenvolupament
econòmic i social.
Competència de la Diputació per a la gestió del Parc del Montseny, d’acord amb el
que estableix el Pla especial de protecció del Parc Natural del Montseny.
Sectors:
Ajuntaments, consell comarcal i entitats privades del Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny.
2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics, des de
l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord amb
les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa
Natura 2000.
Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial
proposat pel Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc del
Montseny, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels
valors del Parc del Montseny.
Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic.
Evitar l’abandonament de masos i la pèrdua de població resident al parc natural del
Montseny.
Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i
fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació
ambiental.

Potenciar instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum de
biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible, en l’àmbit gironí de la
Reserva de la Biosfera del Montseny.
Potenciar l’eficiència energètica en edificis de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.
4. Costos per a la seva realització
122.872,32 €.
5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.
6. Pla d’acció
Les subvencions es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries
anuals o plurianuals.
7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva i, per als ajuntaments, concurrència no competitiva.
8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:
• 18 explotacions forestals subvencionades.
• 18 explotacions agrícoles-ramaderes subvencionades.
• 18 empreses de serveis subvencionades.
• 5 actuacions de millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic.
• No s’ha subvencionat la creació ni ampliació de cap reserva forestal, a
evolució lliure.
• 11 instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal.
• 9 habitatges que incorporen mesures d’eficiència energètica i energies
renovables.
• 61,48 km de xarxa viària del Parc arranjats amb subvenció.
• Inversió induïda amb les subvencions: 269.947,13€
• Nombre d’habitants dins del Parc Natural del Montseny: 16.367

Línia de subvenció: Suport a l’educació ambiental, campanyes Del Mar als Cims i
Tallers Ambientals
1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció
Competència:
Suport al desenvolupament econòmic i social i sensibilització de la població en
matèria ambiental.
Sectors:
Entitats públiques i privades que ofereixen serveis d’educació ambiental a les escoles
i als ajuntaments de comarques gironines. Els beneficiaris finals són els alumnes i
persones que participen en les activitats educatives.
2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Promoure l'educació ambiental com a eina de gestió de competències municipals en
medi ambient, potencia la qualitat de l’oferta d'activitats d'educació ambiental i facilita
l’accés a les activitats per part de la població, amb especial èmfasi als alumnes
escolars, però també a la ciutadania en general.
Donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins entre la
població escolar i promoure la sensibilització dels alumnes respecte al patrimoni
natural i la biodiversitat dels espais naturals, els seus valors naturals i la necessitat de

conservar-los.
Donar suport a la formació i la conscienciació de la població dels municipis gironins
en els camps específics de l'eficiència energètica, la minimització de residus, les
espècies exòtiques invasores, la pèrdua de biodiversitat i la mitigació del canvi climàtic
i l’adaptació als seus efectes.
3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.
4. Costos per a la seva realització
45.868,93 €.
5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.
6. Pla d’acció
Les subvencions es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries
plurianuals.
7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.
8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:
• 49 activitats educatives ofertes.
• 92 activitats subvencionades per cada àmbit. L’activitat que s’ha realitzat més
vegades ha estat La Descoberta de l’Estany de Banyoles amb un total de 917
alumnes.
• 5209 alumnes o persones i escoles o ajuntaments participants en els
programes.
• El grau de satisfacció dels usuaris segons els qüestionaris rebuts ha estat d’un
promig de 4,48 sobre 5. Sent les més ben valorades les de Descobrim i sentim
els aiguamolls, L’empremta de les activitats humanes, Els éssers màgics del
Pirineu i Els estanyols, tot un món!.
• Hi ha un programa amb vinculació entre l’escola i el seu entorn natural, el de
l’Escola Natura de Banyoles

SUBVENCIONS DIRECTES
Subvencions excloses de concurrència
1. Memòria explicativa
El nombre de subvencions excloses de concurrència es restringeix a casos
extraordinaris en que es financen projectes plurianuals. En l’actualitat hi ha 4 projectes
plurianuals que compten amb el suport de la diputació de Girona:
Projecte BICITRANSCAT transfronterer de construcció d’una xarxa de circuits
ciclables que comuniquin l’Espai Català Transfronterer, cofinançat per INTERREG i
executat en la banda de comarques gironines pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
l’ajuntament de Figueres i el Consorci de les Vies verdes. El projecte té durada fins el
2020.
Projecte Ruta de la Tourdera, de cicloturisme a la comarca de la Selva en què hi
participen el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntament d’Arbúcies, Breda, Blanes,
Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i Massanes. El projecte és previst
que finalitzi durant el 2019.

Projecte Espai Cràter d’Olot, projecte cofinançat per FEDER. Es va iniciar l’expedient
des del servei de Medi Ambient i el 2020 és previst que passi a ser gestionat des de
Presidència. Durada fins el 2021.
Projecte LIFE BIORGEST LIDERAT PEL Consorci Forestal de Catalunya en què hi
participen el Consorci centre tecnològic forestal de Catalunya, el Centre de la
Propietat Forestal, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el Centre
National de la Proprieté Forestière de França. El projecte té l’objectiu d’incorporar
criteris de conservació en la gestió forestal a partir de models innovadores de gestió
que millorin la biodiversitat dels boscos. Durada fins el 2023.
Conveni amb l’ajuntament de Viladrau per al manteniment d’una àrea d’acollida de
visitants al Coll de Borderiol dins del Parc Natural del Montseny: aquesta col·laboració
es fa en el marc de competències de la Diputació per a la gestió del Parc del
Montseny, d’acord amb el que estableix el Pla especial de protecció del Parc Natural
del Montseny.
Per altra banda, es col·labora amb el Servei Meteorològic de Catalunya per a la
campanya de la pedra mitjançant ajuts directes o convenis plurianuals. La campanya
de la pedra posa una aplicació web a disposició de la ciutadania per donar dades de
les calamarsades i la seva afectació a la fruita dolça.
En darrer lloc, es dóna suport a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de
la Generalitat de Catalunya (IRTA), al qual es va cedir la gestió de la granja
experimental de la finca Camps i Armet de Monells mitjançant conveni signat el 2014
amb una vigència de 30 anys, que preveu el pagament per part de la diputació d’una
subvenció de 180.000 euros per a les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 per a
despeses corrents de funcionament de la granja experimental i 50.000 euros
cadascun d’aquests anys per a despeses d’inversió en la finca cedida. El conveni
preveu que a partir del 2020 es pactaran les aportacions anuals en concepte
d’inversions per als següents anys, les quals no sobrepassaran l’import de 50.000 €
amb actualització de l’IPC.
Indicadors:
• Bona execució dels projectes subvencionats.
2. Costos per a la seva realització
Bicitranscat: 504.567,31 €
Projecte LIFE BIORGEST: 12.000 €
Punt d’acollida de visitants del parc del Montseny a Coll de Borderiol: 3.000
euros
Campanya de la Pedra: 15.000 €
Explotació ramadera experimental a finca Camps i Armet de Monells:
230.000 €
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
Bona execució dels projectes subvencionats:
BICITRANSCAT: execució parcial per la situació de pandèmia
Campanya de la Pedra – Servei Meteorològic de Catalunya: Executat correctament
Explotació ramadera experimental a finca Camps i Armet de Fornells: Executat
correctament
Projecte LIFE BIORGEST: Executat correctament

Subvencions Nominatives
1. Memòria explicativa

Suport a l’organització de jornades i seminaris de caire internacional sobre
gestió de l’aigua i de residus
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant subvencions nominatives, destinades a
becar tècnics i electes municipals per a que hi puguin assistir de forma
subvencionada.
Es preveu subvencionar el fòrum internacional de Residus “Wasteinprogress”
organitzat per la Fundació fira de Girona i el Congrés de l’Aigua de Catalunya
organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.
Indicadors:
• Nombre de tècnics i electes d’ens locals gironins que han assistit als
esdeveniments.
2. Costos per a la seva realització
0€
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
Fòrum anul·lat per COVID-19
Subvencions Nominatives
1. Memòria explicativa
Suport a les ADF per a l'establiment d'un operatiu de vigilància per a la
prevenció d'incendis forestals en espais naturals protegits durant l'època d'alt
risc d'incendi
Línia en què no es considera pertinent el procediment de concurrència competitiva
donat que es tracta d'una acció vinculada als espais naturals protegits de major risc
d'incendi de la província (Ardenya, Gavarres, Montgrí, Cap de Creus, Albera i
Montseny) i a 4 entitats (ADF o federacions o associacions d'ADF) que, pel seu
caràcter territorial i les funcions que els atorga la llei 6/1988, forestal de Catalunya,
són les adequades per plantejar aquest operatiu. Per tant, es canalitza aquesta línia
mitjançant subvencions nominatives. Les subvencions seran a nom de La Federació
d'ADFs de les Gavarres, que agrupa les ADFs de l'Ardenya, Gavarres i el Montgrí,
l'Associació d'ADFs de l'Alt Empordà, que agrupa les ADFs del Cap de Creus i l'Albera
i les ADFs de Riells del Montseny i Guilleries-Montseny.
L’objectiu és disposar d'un mecanisme de detecció de situacions de risc amb capacitat
per a una primera intervenció en focs incipients o per apagar fogueres o barbacoes
no autoritzades. La presència d'agents de prevenció d'incendis al territori pretén
actuar també com a element de dissuasió de conductes que generin risc d'incendi
forestal.
Indicadors.
•
•
•

Hores de presència de personal ADF sobre el terreny per temporada.
Incidències informades per cada ADF.
Número d’intervencions de camp realitzades.

2. Costos per a la seva realització
110.000 €.
3. Fonts de finançament
Fons propis.

4. Indicadors
ADF Alt Empordà: 5600 hores, amb un total de 18 incidències informades destacables
i 4 intervencions de camp
ADF Gavarres: 4256 hores, amb un total de 17 incidències informades destacables i
112 intervencions de camp
Subvencions Nominatives
1. Memòria explicativa
Suport a les organitzacions agràries de major representativitat
Té l’objectiu de fomentar del consum de Quilòmetre zero i la venda de proximitat de
productes agroalimentaris, directa dels pagesos als consumidors i facilitar els canals
de comunicació directa i el coneixement, per part dels ciutadans, dels productes oferts
a comarques gironines, donar suport a la producció vinculada al territori: races i
varietats autòctones i productes que estimulin la gestió forestal, com el suro, les
castanyes o la biomassa forestal en forma d'estella i incentivar les pràctiques agràries
respectuoses amb el medi i les persones, amb especial esment de l'agricultura i
ramaderia ecològiques.
Es preveu concedir subvencions nominatives a Unió de Pagesos, Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya, Federació d’Entitats Catalanes d’Oví i Cabrum, Consorci
Forestal de Catalunya, Associació d’entitats locals propietàries de terrenys forestals
de Catalunya (ELFOCAT), Fundació Mas Badia.
Indicadors:
• Relació de productes agroalimentaris producte de bones pràctiques
promoguts anualment.
2. Costos per a la seva realització
44.000 €.
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
Unió de Pagesos: anàlisi de l’impacte de les estratègies ambientals de la Unió
Europea a la PAC 2020
Joves Agricultors de Catalunya: Jornades de promoció de productes, funcionament
de la granja 5.0, bionàmica, DAN, incorporació de joves al món rural, etc.
Federació catalana de l’oví i cabrum: Actualització de la base de dades de ramaders
i distribució de butlletins

Subvencions Nominatives
1. Memòria explicativa
Suport a fires agràries
Línia de subvencions nominatives, que es preveu passar a convocatòria en
concurrència pública de forma coordinada amb el Servei de Promoció Econòmica de
la Diputació. Es preveu fer una anàlisi de les fires durant el període 2019-2020 per
poder elaborar unes bases reguladores que permetran aprovar una convocatòria
pública el 2021.
De forma transitòria fins a la convocatòria pública es preveu concedir subvencions
nominatives a ajuntaments o associacions organitzadores de les fires següents: Fira
de Sant Lluc d'Olot, Fira de Sant Martirià de Banyoles, Fira de Sant Andreu de
Torroella de Montgrí, Fira del Cavall del Ripollès de Llanars, Concurs nacional de
cavall pirinenc de Puigcerdà, Fira del Cavall de Puigcerdà, Fira agrícola i Ramadera

de Campllong, Fira Mediambiental de Riells i Viabrea, Fira del Tap de Cassà de la
Selva i Fira del Porc de Riudellots de la Selva.
L’objectiu és Donar suport a les principals fires agràries tradicionals, per augmentar
la seva repercussió entre el públic, facilitar la comercialització de productes agrícoles
i ramaders locals amb especial atenció a varietats i races autòctones, contribuir a la
capacitat tècnica de les explotacions agràries de comarques gironines i aplicar criteris
de gestió ambiental a les explotacions i a les pròpies fires.
Indicadors:
• Número de visitants/fira.
• Número d’expositors/fira.
• Races i varietats autòctones presents a les fires.
• Implantació de criteris ambientals en les fires.
2. Costos per a la seva realització
74.000 euros.
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
Degut a la situació excepcional del pandèmia, s’han anul·lat 7 de les 9 fires
que reben subvenció.
Indicadors:
• Número de visitants/fira: 1000 a la Fira de Sant Martirià de Banyoles i 10000
a la Fira del Porc de Riudellots de la Selva
• Número d’expositors/fira: 44 expositors a la Fira del Porc
• Races i varietats autòctones presents a les fires: 28 races a la Fira de Sant
Martirià i 7 a la Fira del Porc
• Implantació de criteris ambientals en les fires: reciclatge i vaixelles
compostables

Subvencions Nominatives
1. Memòria explicativa
Suport als consorcis de gestió ambiental de comarques gironines i a
equipaments municipals de divulgació d’espais naturals d’àmbit
supramunicipal
Col·laboració amb consorcis de gestió ambiental dels quals la diputació no en forma
part com a associada (Consorci del Ter i Consorci SIGMA) i amb els ajuntaments de
Sant Hilari Sacalm i de Torroella de Montgrí per a la gestió d'equipaments vinculats
a espais naturals protegits, que tenen un àmbit d’acció supramunicipal. Donat el limitat
nombre de beneficiaris, aquesta línia es canalitza mitjançant subvencions
nominatives.
L’objectiu és contribuir a la viabilitat econòmica dels projectes empresos per consorcis
i ajuntaments amb la finalitat de protegir, restaurar, millorar i divulgar el patrimoni
natural dels espais d'interès natural de les comarques gironines; aconseguir un
desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada al
territori, basat en l'aprofitament sostenible dels seus recursos i un turisme sostenible;
ordenar els usos de lleure i fomentar l'educació ambiental i la recerca científica.
Indicadors:

•
•
•
•

Número de projectes i actuacions segons àmbit d’actuació i espai natural o
àmbit geogràfic.
Superfície millorada (ha).
Nombre d’usuaris dels equipaments amb subvenció i grau de satisfacció.
Edició de l’informe de sostenibilitat de la Garrotxa (SIGMA).

2. Costos per a la seva realització
Fins a 84.500 euros.
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
13 projectes i actuacions, 4 pel Consorci del Ter i 9 pel Museu de les Guilleries de
Sant Hilari Sacalm
435 usuaris per al Museu Guilleries i 101 per a Can Quintana de Torroella de Montgrí
Informe de sostenibilitat de la Garrotxa SIGMA emès correctament

Subvencions Nominatives
1. Memòria explicativa
Col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del Parc del Montseny.
Col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a la gestió del Parc,
especialment per a l'execució del pla d'informació i la gestió de les dotacions del Parc
de titularitat municipal.
Aquesta línia, es canalitza a través de subvencions nominatives o extraordinàries
excloses de concurrència competitiva, que es podrà formalitzar mitjançant convenis
de col·laboració específics o mitjançant resolucions de concessió directa.
Objectius: Donar suport als ajuntaments pel desenvolupament dels plans d'informació
per ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i
fomentant el coneixement i el respecte al medi.
Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc Natural
del Montseny. Informar i sensibilitzar els visitants del Parc sobre els valors naturals,
etnològics i culturals del Montseny.
Donar suport als equipaments municipals de l’Espai Montseny i La Gabella per a que
funcionin com a centres d’informació del Parc i facin les activitats del programa “El
Montseny a l’escola” amb les escoles de llurs municipis.
Donar suport als ajuntaments per al funcionament dels punts d’informació de Riells
de Montseny, Coll Castellar i Coll de Borderiol.
La línia de suport es canalitza mitjançant subvencions nominatives als ajuntaments
d’Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, Viladrau i Sant Feliu de Buixalleu.
Indicadors:
•

Visites i consultes ateses als Centres i punts d’informació del Parc.

2. Costos per a la seva realització

Fins a 64.438,75 euros.
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
19.816 visites i consultes ateses als centres i punts d’informació del Parc. Al punt
d’Arbúcies les dades són fins a setembre. Cal tenir en compte que durant els mesos
d’abril i maig no hi va haver consultes

Subvencions Nominatives
1. Memòria explicativa
Col·laboració amb les escoles de la Reserva de la Biosfera del Montseny per al
programa educatiu “El Montseny a l’escola” i intercanvis amb Reserva de la
Biosfera de Cevennes, agermanada amb el Montseny.
Aquesta línia es materialitza mitjançant subvencions nominatives a les escoles
públiques dels municipis gironins de la Reserva de la Biosfera del Montseny, amb
l’objectiu d’implicar la població local en la conservació i divulgar el patrimoni natural,
arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. Sensibilitzar i promoure activitats
d’educació ambiental en l’àmbit formal vinculades als valors del Parc. Es preveuen
subvencions nominatives als centres següents:
Escola Montseny de Breda, escola Alzines Balladores de St. Feliu de Buixalleu,
Escola el Bruc de Riells i Viabrea i IES Montsoriu d’Arbúcies.
Indicadors:
•
•

Escoles i grups participants en el Programa “El Montseny a l’escola”.
Grau de satisfacció de les escoles respecte al programa “El Montseny a
l’escola”.

2. Costos per a la seva realització
Fins a 6.100 euros anuals.
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
Escoles i grups participants al Programa “El Montseny a l’escola”: Breda, Riells i
Viabrea, Doctor Carulla d’Arbúcies, Els Castanyers de Viladrau i les Alzines
balladores de Sant Feliu de Buixalleu
El grau de satisfacció promig ha estat de 8,94 sobre 10

Subvencions Nominatives
1. Memòria explicativa
Suport al desenvolupament social i econòmic sostenible dels sectors serveis i
forestal a la Reserva de la Biosfera del Montseny.
Aquesta línia es materialitza mitjançant subvencions nominatives a dues associacions

representatives del sector turístic i del sector forestal del Montseny respectivament.
L’objectiu és impulsar les bones pràctiques ambientals en aquests dos sectors, que
són claus per a la gestió del Parc Natural del Montseny.
Es preveuen subvencions nominatives a les entitats següents:
Associació d’empresaris turístics del Montseny (AETM) i Associació de propietaris
forestals del Montseny (APFM).
D’una banda, l’AETM treballa sota els principis de la Carta Europea de Turisme
Sostenible i fa la coordinació de la participació del sector en el Fòrum permanent de
la Carta al Montseny.
De l’altra, l’APFM treballa amb els gestors del Parc Natural per incentivar la gestió
forestal sostenible, la prevenció d’incendis i la incorporació de criteris de millora de la
biodiversitat en l’execució de treballs forestals.
Indicadors:
•

Accions fetes en el marc de la col·laboració amb AETM i APFM.

2. Costos per a la seva realització
Fins a 8.000 euros.
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
L’Associació de propietaris forestals del Montseny ha impulsat la gestió forestal
sostenible a la Reserva de la Biosfera mitjançant el PTGMF d’Arbúcies
L’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny ha dut a terme les següents
accions:
Programa coneix i tasta el Montseny
Montseny és cultura
Comercialització de productes turístics
Comercialització del llibre d’experiències amb serveis del Montseny
Assistència a fires i workshops autonòmics, nacionals i internacionals
Promoció a través de les XXSS
VIII Concurs Instagram Montseny
Promoció del blog Turisme Montseny
Manteniment i millora de la web Turisme Montseny
Creació de l’agenda setmanal
Col·laboració en trips al territori
Campanyes de premsa
Fulletó 365 de Montseny
Carta Europea Turisme Sostenible
Projecte LIFE Clinomics
Increment del nombre d’associats
Visites de coneixement del territori
Oferta permanent a associats
Establiment de col·laboracions entre ens públics i privats
Campanya “Fes teu l’estiu. Montseny a cel obert”

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport a l’elaboració i actualització de cartografia d’interès municipal.
Es dona suport a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya mitjançant subvencions
nominatives per a que actualitzi la cartografia d’interès municipal dels municipis
gironins i per divulgar el patrimoni cartogràfic històric.
Indicadors:
•

Nombre de municipis amb la cartografia actualitzada.

•

Nombre de municipis amb cartografia temàtica ambiental en format SIG.

2. Costos per a la seva realització
14.227,28 €.
3. Fonts de finançament
Fons propis.
4. Indicadors
S’ha realitzat la cartografia de delimitació municipal de 8 municipis i s’ha realitzat la
cartografia a escala 1:1000 de 11 municipis

