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MISSIÓ
L'objectiu principalu de u'àreal de medi almbient és falciuitalr alus aljuntalments u'alssumpció de ues seves
competències respecte al ual posaldal en malrxal i funcionalment deus serveis municipalus. Eus serveis oferts
es reualcionen almb eus principalus vectors almbientalus com residus, energial, protecció deus alnimalus i
biodiversitalt. Estaln aldreçalts alus ens uocalus, centres escoualrs, empreses i al ual pobualció de ual comalrcal.
La nostra missió és doncs la de coordinar i administrar els serveis municipals relacionats amb els
vectors ambientals vetllant per la seva efciincia i per a la protecció de l'entorn relacionat amb les
actuacions que en deriven. L'objectu s'aconsegueix amb l'aplicació d'una estratigia d'economia
d'escala que sigui més benefciosa i sostenible tant per la població com pel medi ambient.
El nostre esforç està dedicat a assolir uns serveis supramunicipals:
 Basats en l'eficiènicia utlitzant com a base l'economia d'escala per a permetre la sostenibilitat
econòmica i ambiental
 Utlitzant la innovaició en els nostres sistemes de gestó amb la millora contnuada i fomentant
proves pilot i intercanvi d'experiincia.
 Tenint en compte la diversitat dels municipis de la comarca i de les seves necessitats sense
perdre de vista la visió comarcal.
 Comptant amb la impliicaició de la població i dels responsables municipals per a fer-ho possible.

L'EQUIP HUMÀ
L'Àreal de medi almbient deu Conseuu Comalrcalu de u'Aut Empordà estal integraldal per un equip de 10
persones almb ues formalcions professionalus idònies per al pualnifcalr i coordinalr serveis municipalus. Lal
seval experièncial i coneixement de ual comalrcal són eus punts forts de u'equip, al més de ual seval
metodouogial de trebaluu que buscal unal tralnsversaluitalt constalnt en eus diferents serveis.
L'orgalnigralmal alctualu de u'àreal de medi almbient té doncs com al màxim responsalbue eu gerent deu
Conseuu Comalrcalu i eu president de u'entitalt. A palrtir d'alquí és coordinalt per un Calp tècnic de u'àreal
segons eu següent orgalnigralmal que refecteix eu funcionalment alctualu de u'àreal:
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Puntualument, i al tralvés de diferents progralmes d'inserció, es contralcten persones de diferents perfus
per al desenvouupalr talsques de suport en eus serveis existents o per al executalr projectes concrets. L'alny
2016 s'hal contralctalt unal personal de perfu tècnic per al suport i seguiment deu servei de compostaltge
calsouà.

METODOLOGIA DE TREBALL
Les estraltègies de trebaluu, eus projectes i eus serveis oferts són eu resuutalt d'un trebaluu previ de
pualnifcalció i recercal de necessitalts portalts al terme al niveuu comalrcalu.
Duralnt eu 2016 s'hal trebaluualt en ual revisió deu Pla d'acció comarcal que conté eus progralmes d'alctualció i
eus serveis de u'àreal de medi almbient enfocalts des deu punt de vistal estraltègic.
Un deus documents bàsic de trebaluu que s'utiuittal com al guial per al ual determinalció de serveis o
projectes almb alccions destinaldes al ual gestió almbientalu és eu Pual d'alcció comalrcalu per ual sostenibiuitalt
alprovalt u'alny 2010. Peu que fal al pualnifcalcions de diferents temàtiques eu Conseuu Comalrcalu de u'Aut
Empordà hal redalctalt i alprovalt valris pualns estraltègics en diferents temàtiques per talu de tenir cualral ual
direcció al seguir. A alquests documents eu 2016 s'hi hal alfegit eu Pla d'adaptació al canvi climàtc de l'Alt
Empordà.
Un deus objectius de trebaluu de u'àreal de medi almbient és ual tralnspalrèncial en ues daldes de gestió
mitjalnçalnt ual utiuittalció de noves tecnouogies i controu de daldes de gestió. Eus nostres serveis disposen
de pualtalformes al ual xalrxal almb ual descripció deus serveis oferts, ues daldes i resuutalts, i talmbé un espali
privalt d'intercalnvi per al usualris i empreses cou·ualboraldores que falciuital ual gestió de daldes i ual
comunicalció entre tots eus algents impuicalts en eus serveis.
Eu nexe d'unió entre ues webs o pualtalformes de gestió de caldal servei és eu caltàueg virtualu de serveis que
alcompalnyal u'usualri en ual recercal deu servei.

OBJECTIUS GENERALS
En totes ues seves alctivitalts o propostes, u'àreal de medi almbient es pualntejal alssouir uns objectius
generalus que coincideixen almb dues vessalnts de trebaluu tralnsversalu que haln de ser tingudes en compte
en totes ues alccions pualntejaldes des deus nostres serveis.



Objectius d'exceu·uèncial

Per al alquests objectius s'alvaluualrà eu niveuu d'incorporalció deus diferents valuors de u'àreal al ues diferents
alccions pualntejaldes. A caldal alcció s'estalbuirà ual possibiuitalt d'incuoure, en ual seval pualnifcalció, execució o
valuoralció, metodouogies que tinguin en compte ual innovalció, u'economial d'escalual, ual diversitalt o ual
palrticipalció
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Objectius almbientalus

L'àreal de medi almbient s'encalminal al oferir serveis reualcionalts almb ual gestió deus residus, de u'energial i
de u'aligual. Aquests vectors són de vitalu importàncial des deu punt de vistal almbientalu, altès que són
recursos uimitalts que utiuittal u'alctivitalt humalnal i que requereixen unal gestió sostenibue per ual seval
càrregal d'alfectalció calp alu medi nalturalu.
Valu al dir que des deu punt de vistal competencialu, que alquests tres vectors estaln directalment reualcionalts
almb eus serveis municipalus bàsics per al ual pobualció.
De ual gestió sostenibue d'alquests vectors, en derival un qualrt àmbit temàtic que és ual protecció de
u'entorn nalturalu i ual biodiversitalt, incuosal u'aldalptalció de ual pobualció deu territori alus calnvis de u'entorn.
Eus objectius almbientalus de u'àreal en alquest àmbit és trebaluualr per talu que ues alccions realuittaldes
contribueixin al paluialr ual incidèncial deus serveis (aligual, residus i energial) que alfecten de malneral directal
o indirectal al u'entorn, per talu d'alssouir unal miuuoral de ual qualuitalt deu medi nalturalu que ens envoutal.
Objectiu

Nb d'accionu 2016 en leu qie
u'incideix

1. Incidèncial en ual reducció de ues emissions al
u'altmòsferal.

32

2. Incidèncial en ual reducció de despesal energètical.

16

3. Incidèncial de ues alccions fetes peus serveis en u'estaluvi
d'aligual.

9

4. Incidèncial en ual protecció de ual biodiversitalt.

18

5. Incorporalció de metodouogies innovaldores alus serveis.

26

6. Gralu d'alpuicalció d'economial d'escalual alus serveis.

5

7. Diversitalt de necessitalts

16

8. Incorporalció d'alccions de palrticipalció ciutaldalnal alus
nous serveis o alu seu seguiment.

22

PROGRAMES D'ACTUACIÓ: PLANIFICACIÓ I OBJECTIUS
2016
L'àreal de medi almbient trebaluual en diferents serveis que tenim cualssifcalts en diferents progralmes
d'alctualció temàtics. Eus progralmes d'alctualció defneixen un àmbit de gestió comú entre diferents
serveis que es compuementen i es reualcionen entre euus. Aquestal cualssifcalció és ual que s'exposal talmbé al
ual propostal de serveis deu Pual d'alctualció comalrcalu.
Anualument s'estalbueixes uns objectius de trebaluu per al caldalscun deus progralmes i deus diferents serveis
que serveixen de balse per al inicialr o continualr desenvouupalnt eus serveis existents o per al crealr-ne de
nous. En alquest alpalrtalt s'exposal, per al caldal progralmal, eus objectius de trebaluu per al 2016:
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Programa
d’actiació

Nom

DESCRIPCIÓ i OBJECTIUS
Entenem per gestió de residus eus processos de recouuidal
tralnsport i tralctalment deus residus generalts al ual comalrcal.
Tralctalment de residus

1

Geutó de reuidiu
Serveis iniclosos

Eu tralctalment de residus són eus processos de recicualts,
valuorittalció i disposició fnalu deus residus sòuids urbalns i eus
alssimiualbues en alquest ordre jeràrquic.
Recouuidal de residus
L’ofertal de serveis de recouuidal de residus sòuids urbalns d’origen
domèstic i comercialu i tralnsport al ues corresponents pualntes de
tralctalment o valuorittalció.
Fitxa núm.

Abocaldor comalrcalu
1.1
Pualntal de compostaltge comalrcalu
1.2
Pualntal de trialtge de fralcció restal
1.3
Compostaltge calsouà
1.5
Recouuidal de palper, envalsos i vidre en àrees d’alportalció
1.6
Recouuidal segregaldal de palper, vidre i envalsos per al empreses
1.7
Recouuidal de palper, vidre I envalsos en nucuis comercialus portal al portal
1.8
Recouuidal seuectival de ual fralcció orgànical
1.9
Recouuidal de residus sòuids urbalns
1.10
Recouuidal de vehicues albalndonalts
1.11
Deixaluuerial Comalrcalu
1.13
Xalrxal comalrcalu de deixaluueries
1.14
Recouuidal de residus especialus
1.15
Objectius per al u'alny 2016:
Recouuidal residus
- Redalctalr i estudialr un Pual de qualuitalt deu servei estalbuint un nou sistemal de seguiment i
indicaldors deus palràmetres deu servei.
- Redalcció d'un Pual d'inversions per al ual substitució deus contenidors deu servei.
- Estudi de vialbiuitalt per al inicialr unal proval piuot de palgalment per generalció en empreses almb
contenidors propis.
- Incrementalr eu nombre d'empreses almb eu servei.
- Oferir al ues empreses deus municipis on hi hal vigent eu contralcte comalrcalu de recouuidal de
fralcció restal unal proval piuot de recouuidal almb palgalment per generalció en empreses almb
contenidors propis.
- Malnteniment deu Pual de despuegalment de ual FORM comalrcalu i pualnifcalció deu servei comalrcalu
almb inici previst deu servei gener 2017.
- Suport tècnic alus municipis que vuuguin inicialr ual recouuidal de ual FORM en ues seves diferents
modaluitalts.
- Augmentalr eu nombre de deixaluueries aldherides al ual xalrxal comalrcalu.
- Estalbuir calnvis al u'alctualu sistemal de seguiment per miuuoralr ual comunicalció entre municipis i
per incentivalr ues bones pràctiques.
- Executalr unal segonal experièncial de malncomunalr eu servei entre dos o més pobues.
- Redalctalr i pualnifcalr eu Regualment de funcionalment de ual noval deixaluuerial comalrcalu en eu
compuex de gestió de residus de u'entorn de u'albocaldor comalrcalu i ual seval reualció almb ual xalrxal.
Tralctalment residus
- Construcció deu Centre de tralctalment de residus (false 1)
- Redalcció deu projecte de deixaluuerial Comalrcalu i pualntal de vouuminosos i centre
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d'informalció almbientalu
- Redalcció deu projecte d'almpuialció de u'albocaldor comalrcalu ( False 5)
- Seguiment de ual gestió de u'alvifalunal.
- Miuuoral aldministraltival deu servei alus usualris privalts.
- Obres de miuuoral continualdal al ues instalu·ualcions
Impuusalr ual posaldal en malrxal de 100 compostaldors calsoualns en municipis ruralus.
Redefnició i miuuoral deus sistemal de seguiment empralt per aldalptalr-se alu miuer de
compostalires.
Aconseguir gestionalr un compostaldor comunitalri com al proval piuot.

-

Programa

Nom

DESCRIPCIÓ i OBJECTIUS

d’actiació
Aquest progralmal incuou des de vetuualr per al ual protecció
d’alnimalus domèstics alsseguralnt eu benestalr alnimalu fns alu
foment de ual protecció de ual biodiversitalt vegetalu i
falunístical en u’àmbit comalrcalu.

3
Protecció de la
biodiveruitat i
protecció delu animalu

Fitxa núm.

Serveis iniclosos

Servei de protecció d'alnimalus de compalnyial
3.1
Servei de registre d’alnimalus i uuicències de gossos periuuosos
3.2
Servei de controu de pobualció d'alnimalus saluvaltges urbalns
3.4
Objectius peu 2016:
- Miuuoral deu controu de ual gestió deu servei de recouuidal d'alnimalus domèstics albalndonalts i
comunicalció de daldes alus ens impuicalts.
- Incorporalció deus nous protocous i serveis derivalts deu nou contralcte de concessió.
- Ampuialció deu web deu servei incuoent ual gestió i daldes deu servei.

Programa
d’actiació

Nom

DESCRIPCIÓ i OBJECTIUS
En alquest progralmal d’alctualció es trebaluualrà només eu 2017
unal de ues dues uínies de trebaluu estraltègiques:


4

alqueuues reualcionaldes almb ual protecció civiu, ual
prevenció de ues emergències i en concret prevenció
d'incendis forestalus.

Protecció civil

7

Serveis iniclosos

Fitxa núm.

Pualnifcalció i prevenció d’emergències
Serveis per al ual prevenció d’incendis
Objectius peu 2016:
 Crealció i redefnició deu servei, si s'escalu.

4.1
4.2
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Programa
d’actiació

Nom

6
Geutó
energètca i
adaptació al clima

DESCRIPCIÓ i OBJECTIUS

L’energial és un deus recursos importalnts i almb un graln interès
en u’alctualuitalt. L’interès creixent per ual utiuittalció de ues
energies renovalbues, i ual ralcionaluittalció de u’ús de u’energial almb
estraltègies d’efcièncial energètical estaln al u’ordre deu dial almb
u'objectiu de mitigalr eus efectes deu calnvi cuimàtic. L’objectiu
d’alquests serveis per al 2016 és trebaluualr en ual comptalbiuitalt
energètical municipalu i ual pualnifcalció i seguiment d'alccions alus
municipis. Talmbé s'incidirà en ual redalcció deu Pual comalrcalu
u'aldalptalció alu calnvi cuimàtic. Aquestes alctualcions es realuitten
en eu malrc d’unal Agència Comarcal de l’Energia i clima per a
l’Alt Empordà.
Fitxa núm.

Serveis iniclosos

Pualns d’alcció energètics sostenibues alus municipis (PACE)
6.1
Pualnifcalció i alccions per al u'aldalptalció alu calnvi cuimàtic
6.2
Assessoralment i suport al ual gestió energètical municipalu (Comptalbiuitalt energètical)
6.5
Objectius peu 2016:
 Consouidalr eu servei de comptalbiuitalt energètical inicialt eu 2014 almb 37 municipis i
incrementalr-uo.
 Redefnir eus serveis de u'ACE en reualció alus serveis jal oferts per ual Diputalció de Gironal.
 Executalr alccions d'informalció al ual pobualció
 Consouidalr eu web -CO2 com al punt de referèncial informaltiu.
 Redalctalr eu Pual d'aldalptalció alu calnvi cuimàtic de u'Aut Empordà.

Programa
d'Actiació

Nom

DESCRIPCIÓ i OBJECTIUS

Informació i edicació
ambiental

Lal informalció almbientalu com al balse de ual tralnspalrèncial
de daldes de gestió deus serveis púbuics almbientalus i ual
sensibiuittalció que permetrà alugmentalr ual palrticipalció de
ual pobualció per alsseguralr u’èxit deus serveis són ual balse
d’alquest progralmal d’alctualció.

2

Serveis iniclosos

Fitxa núm.

Progralmal pedalgògic almbientalu per al centres escoualrs
2.1
Calmpalnyes i alctivitalts de sensibiuittalció
2.2
Objectius peu 2016:
- Execució d'unal calmpalnyal per al foment de ual recouuidal seuectival dedicaldal alu turisme.
- Cou·ualboralció almb Eu servei educaltiu de u'Aut Empordà
- Noval calmpalnyal de vidre almb contenidors HORECA
- Pualnifcalció i redalcció deu projecte pedalgògic deu nou centre d'informalció almbientalu al ual
comalrcal.
- Ofertal de calmpalnyes personaluittaldes al diferents municipis
- Redalcció de ual calmpalnyal de comunicalció deu CTR.
- Calnvis de webs de serveis: caltàueg de serveis, albocaldor comalrcalu i protecció d'alnimalus.
- Projecció de calnvis en webs de compostaltge calsouà i xalrxal de deixaluueries.
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Programa
d’actiació

7i8

Nom

DESCRIPCIÓ i OBJECTIUS

Eu Palisaltge és un deus alctius més importalnt deu territori per
ual diversitalt d’unitalts palisaltgístiques i ues seves
singuualritalts, alixí com per u’alctiu econòmic que represental
peu sector turístic. Defnits en ual Calrtal deu Palisaltge de u’Aut
Empordà i reforçalt per u’Agendal 21 comalrcalu, eus serveis i
projectes reualcionalts almb alquestal temàtiques són mout
importalnts al trebaluualr al niveuu comalrcalu.
Geutó del Paiuatge i
Aquests dos progralmes pualnifcalts s'haln de desenvouupalr
eupaiu natiralu
tenint en compte que són importalnts al niveuu comalrcalu. Per
Promoció del Prodicte u'alny 2016 es proposal fer un malnteniment de ues eines de
comunicalció que haln estalt eualboraldes per alquestal fnaluitalt
Local, agriciltira
Ecològica i Venda directa i trebaluualr en ual pualnifcalció de futures alccions en alquest
àmbit.

Serveis iniclosos

Fitxa núm.

Xalrxal de miraldors de palisaltge de u’Aut Empordà
Divuugalció deus palisaltges de u’Aut Empordà
Accions peu foment i coneixement de u’algricuutural ecouògical i producte uocalu
Objectius deu 2016:

Malnteniment de ual xalrxal de miraldors.
Promoció deus dossiers pedalgògics sobr eu palisaltge al ues escoues
 Consouidalr i dinalmittalr eu web de promoció deus producte uocalu i ecouògic.
 Orgalnittalció de trobaldes productors/consumidors uocalus

7.1
7.2
8.2

INCIDÈNCIA DE CADASCUN DELS OBJECTIUS DE
TREBALL EN ELS OBJECTIUS GENERALS DE L'ÀREA
Per talu de poder fer unal alvaluualció deus objectius generalus de u'àreal de medi almbient en reualció al ues
alccions realuittaldes s'hal realuittalt un qualdre resum alpuicalnt al caldal alcció en quin deus objectius generalus
té unal incidèncial. Per caldalscun deus objectius de trebaluu s'hal determinalr eu gralu de desenvouupalment
de u'alcció al daltal 31 de desembre i si u'alcció té unal continuutalt eu 2017. Aquestes daldes aljudalraln al
realuittalr unal alvaluualció que determini en quinal mesural es tenen en compte eus objectius generalus en eu
trebaluu dialri i eus serveis.
Veure quadre resum a l'annex 1
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AVALUACIÓ GENERAL DE L'ÀREA


Respecte alu pualntejalment deus objectius de trebaluu.

Analuittalts eus objectius de trebaluu alnualus calu alnotalr que , tot i ser concrets, enguoben unal serie d'alccions
i tràmits aldministraltius que faln que ual seval temporaluittalció en un alny és moutes vegaldes irrealuittalbue.
Lal maljorial deus objectius de trebaluu peu 2016 s'haln inicialt, tenen unal continuutalt duralnt eu 2017.
En un futur serial interessalnt doncs de tenir en compte alccions bialnualus i, si s'escalu, subdividir-uos en
sub-alccions de trebaluu que falciuitin u'alvaluualció alnualu.
De ues 41 alccions pualnifcaldes per al ual seval execució, un 49% corresponen alu progralmal de gestió de
residus, eu més trebaluualt al u'àreal. Peu que fal alus alutres progralmes, eu 2016 haln pres més reuuevàncial
u'educalció almbientalu i u'Agèncial Comalrcalu de u'Energial i Cuimal.

Accions per a cada programa
Progralmal
Residus
Animalus
Energial
Ed. Ambientalu
palisaltge i prod uocalu
P civiu
Totalu



Accions
20
3
5
8
4
1
41

%
49%
7%
12%
20%
10%
2%
100%

Residus
Animals
Energia
Ed. Ambiental
paisatge i
prod local
P civil

Respecte al u'estalt de desenvouupalment deus objectius de trebaluu de 2016

Talu i com s'hal esmentalt, ual graln palrt de ues alccions estaln en estalt de desenvouupalment, talnt sous 7 es
consideren fnaluittaldes al 31 de desembre de 2016. Fins al un 50% de ues alccions fnaluittalraln però duralnt
eu primer semestre de 2017.

Estalt execució
Finaluittaldes
Més deu 50%
Menys deu 50%
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Accions
7
8
26

Finalitzades
Més del 50%
Menys del
50%
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Respecte alu dimensionalment de ual incidèncial almbientalu de ues alccions

Segons ual taluual d'incidèncial de ues alccions en eus objectius generalus de u'àreal podem fer unal valuoralció
en reualció alu objectiu més tingut en compte en ues diferents alccions executaldes o en trebaluu: ual reducció
d'emissions al u'altmosferal. D'alutral balndal, en ual maljorial de ues alccions s'haln tingut en compte ual
utiuittalció de metodouogies innovaldores per al portalr al terme o pualnifcalr ues alccions.

Objectiu generalu
Accions
Reducció emissions
32
Red. Despesal energètical
16
Estaluvi aligual
9
Prot. Biodiversitalt
18
Innovalció
26
Economial d'escalual
5
Diversitalt necessitalts
16
Palrticipalció
22



Reducció
emissions
Red. Despesa
energètica
Estalvi aigua
Prot. Biodiversitat
Innovació
Economia
d'escala
Diversitat necessitats
Participació

Concuusions

L'àreal de medi almbient trebaluual tenint en compte uns criteris almbientalus i de valuors que malnté en ual
maljorial de ues seves alctualcions o objectius de trebaluu. Aquests úutims, tot i estalbuir-se alnualument,
esdevenen sovint objectius bialnualus o de més uualrgal duraldal altès que sovint són compuexes, talnt per ues
talsques que suposal portalr-uos al terme com per al ual presal de decisió de tots eus algents impuicalts.
Talnmalteix, i com al repte de miuuoral per al u'alvaluualció deus serveis i talsques de u'àreal al niveuu estraltègic,
es proposal trebaluualr per al ual concreció en ual incidèncial deus serveis en eus objectius almbientalus. Per
alquestal raló caludrà estalbuir palràmetres o indicaldors al caldal projecte o servei que permetin alvaluualr-uos.
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MEMÒRIA I VALORACIÓ DE CADA SERVEI O PROJECTE
Seguint ual metodouogial de trebaluu empraldal eu dalrrer alny en eus documents de pualnifcalció estraltègical de
u'àreal de medi almbient, talnt peu que fal alu Pual d'alctualció comalrcalu com ual memòrial econòmical que
alcompalnyal ual propostal de pressupost i d'ordenalnces fscalus o contralprestalcions econòmiques,
s'estalbueix alquest alny unal noval metodouogial de memòrial alnualu.
A més de ual introducció i alvaluualció guobalu de u'alctivitalt de u'àreal, u'alssouiment deus objectius de trebaluu i
ual incidèncial d'alquest en objectius més tralnsversalus, es presental unal ftxal resum almb eus resuutalts i
valuoralció de caldalscun deus serveis.
Aquestal ftxal incuou eus indicaldors més importalnts en eu seguiment de caldal servei que podraln
evouucionalr en funció de ues miuuores en caldalscun. Aquests haln de permetre fer unal valuoralció
qualntitaltival i qualuitaltival, alixí com estalbuir propostes de miuuoral.
En alquest formalt es palrteix d'un resum d'indicaldors altès que eus serveis alposten per ual pubuicalció deus
seus resuutalts detaluualts de gestió en caldalscun deus webs específcs deus serveis, resuutalts que són
descalrregalbues i editalbues per al permetre fer-ne ues alpuicalcions que es cregui convenient.
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS2016
Eu servei d’expuotalció de u’albocaldor comalrcalu té com objecte eu
tralctalment deus residus sòuids urbalns i alssimiualbues al alquests al
tralvés d’unal disposició fnalu deus residus. Aquest tralctalment incuou
diferents processos per al alsseguralr ual correctal disposició sense
malumetre u’entorn de ual instalu·ualció. Eu servei de tralctalment de
Descripció deu servei
residus de u’albocaldor comalrcalu compren ues alctivitalts de recepció,
controu, descàrregal i disposició deus residus sòuids urbalns provinents
de ues rutes municipalus de recouuidal i recouuides puntualus d’origen
municipalu albalns o després deu tralctalment primalri.

Objectius de trebaluu

Objectius qualntitaltius per
2016

Eus objectius de trebaluu que determinal ual memòrial econòmical deu
servei per alu 2016 són:
1. Seguiment de ual gestió de u'alvifalunal.
2. Miuuoral aldministraltival deu servei alus usualris privalts.
3. Obres de miuuoral continualdal al ues instalu·ualcions.
Per al miuuoralr ual gestió de u'expuotalció de ual instalu·ualció es pualntegen
uns protocous de trebaluu que vetuuin principalument per alssouir
miuuores almbientalus:
 Increment de residus embalualts ( reducció de palraldes de ual
premsal)
 Increment deu biogàs tralctalt.
 Reducció de u'aligual d'albalstalment galstaldal
 Increment deus usualris privalts de ual instalu·ualció

Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Tones albocaldes per
Les tones entraldes al ual instalu·ualció haln estalt ues següents:
origen
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ANY

Tn RSU

Tn R
COMERCIALS

TOTAL

2011

81.000,43

3.256,93

84.257,36

2012

77.022,73

1.407,42

78.430,15

2013

75.699,93

1.769,55

77.469,48

2014

76.445,35

2.120,90

78.566,24

2015

77.118,04

5.269,61

82.387,65

2016

78.229,96

5.472,53

83.702,49

86000
84000
82000
80000

TOTAL

78000
76000
74000
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lal valrialció de tones totalus entraldes al u'albocaldor comalrcalu deixal
evident que alugmental signifcaltivalment des de 2013 alrribalnt qualsi
al niveuus de 2011.

% residus vouuminosos

Balues de RSU 1m3

M3 uixivialts tralctalts

M3 biogàs tralctalt

ANY

TONES

%

2015

10.021,42

13%

2016

11.012,50

14,2%

ANY

Baleu

%

2015

35.011

77%

2016

30.800

73%

ANY

2015

2016

m3

13.093,15

12.711

ANY

2015

2016

m3

1.939.731

1.604.453

ANY

2015

2016

Kw/h

2.052.800

1.256.000

Kw/horal generalts
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M3 d'aligual galstaldal

Nombre d'usualris privalts

ANY

2015

2016

m3

8.202

8.359

% aigia
reitlizada

32%

35%

ANY
USUARIS

2015

2016
263

Valoració qianttatva delu objectiu. Assouiment deus objectius deu PRECAT
Lal pujaldal més importalnt de residus alportalts al u'albocaldor val ser eu 2015 altès que es val dobualr
u'entraldal de residus comercialus que peu 2016 s'hal malntingut igualu. Respecte eus residus
municipalus, u'evouució eus dos dalrrers alnys és un increment constalnt d'alproximaldalment 1.000
tones alnualus. D'alutral balndal, en eu malrc deus residus municipalus,s'haln incrementalt ues tones
corresponents al residus vouuminosos en un 1,2% respecte u'alny 2015.
L'expuotalció de u'albocaldor controualt hal estalt duralnt u'alny 2016 simiualr al u'alny alnterior, almb
u'únical diferèncial substalncialu en ual generalció d'energial euèctrical que hal dalvaluualt al ual meitalt per
u'alturaldal provocaldal per ual instalu·ualció d'un nou tralnsformaldor. Arreu deu decret energètic que
pualntejal eu palgalment d'un pealtge per u'alutoconsum energètic, ual direcció tècnical deu dipòsit
controualt hal pres ual decisió de vendre total u'energial generaldal i utiuittalr energial de ual xalrxal
euèctrical per alu consum.
No s'hal fet un seguiment continualt i específc de u'alvifalunal de u'albocaldor, talnmalteix s'haln
sou·uicitalt daldes al ues persones que alnualument estal alutorittaldes al alccedir al ual instalu·ualció per al
realuittalr seguiment i projectes d'àmbit privalt. Es realuittal un seguiment de ues modifcalcions de
ues instalu·ualcions de u'albocaldor específques per al gestionalr ues interalccions almb u'alvifalunal com
ues xalrxes o ual cortinal refectalnt al ual nalu de premsalt. En ual maljorial deus calsos hal funcionalt
excepte peu que fal al ual cortinal de ual nalu de descàrregal de residus que calu calnvialr periòdicalment
perquè es malumet i en alugun deus protocous de funcionalment altès que hi hal presèncial
d'espuugalbous dins ual nalu de premsalt.
Amb u'entraldal en vigor deu Reialu decret 180/2015 s'hal modifcalt ual sou·uicitud d'usualri de
u'albocaldor per talu d'aldalptalr-ual com al contralcte de tralctalment de residus que requereix ual
uegisualció vigent. Amb vistal al u'obertural deu Centre de tralctalment de residus es trebaluual però en
alutres calnvis en reualció alus usualris per almpuialr-uos ues opcions de tralctalment.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Nombre d'incidents
3 incendis

Valoració qialitatva del uervei
L'alny 2016 s'hal realuittalt ual inspecció almbientalu integraldal de ual instalu·ualció que hal detectalt
alugunes incidències de gestió aldministraltival o de tràmits que haln estalt souucionaldes al ual
recepció de u'alctal de ual malteixal.
Duralnt eu 2016 hi hal halgut tres incendis, tots euus alu front d'expuotalció al ual tonal on s'alboquen
residus al gralneu d'origen vouuminós o industrialu alssimiualbue al urbà. Eus incendis valren ser eus
mesos de malrç, juuiou i algost. Aquests incidents valren ser gestionalts segons eus protocous
estalbuerts i es valren souucionalr sense que hi halgués probuemàtiques greus.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Eu dipòsit controualt de u'Aut Empordà alrribalrà al fnalus de 2017 alu fnalu de ual seval vidal útiu respecte
ual seval superfcie expuotaldal alctualu. A palrtir d'alquí es procedirà al ual seval cualusural i alus trebaluus de
post-cualusural que haln de malntenir-se duralnt 30 alnys. És duralnt alquest temps que es continualrà
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almb ual desgalsifcalció de ual tonal cualusuraldal i almb ual cogeneralció euèctrical fns que sigui possibue.
Duralnt eu 2016 s'hal alprovalt eu projecte de ual false 5 de u'albocaldor comalrcalu. S'hal redalctalt talmbé
eu projecte de ual false 5.1 que s'alprovalrà defnitivalment i es uicitalrà eu primer trimestre de 2017.
Eu cost de ual construcció de u'almpuialció d'alquestal false de u'albocaldor està incuòs alu conveni de
fnalnçalment deu Centre de tralctalment de residus de u'alut Empordà almb u'Agèncial de residus de
Caltaluunyal.
Propouteu de millora per a 2017
Duralnt eu 2017 es malntindraln eus objectius de miuuoral almbientalus
Millores quanttatves
respecte u'expuotalció i es realuittalrà unal inspecció integralu almbientalu
per palrt d'unal Entitalt Cou·ualboraldoral Ambientalu.
Per talu d'incuoure miuuores qualuitaltives en eus processos de gestió de
ual instalu·ualció s'incuourà:
- Eu subministralment d'unal centrifugaldoral de falngs.
- Netejal de u'entorn de ual instalu·ualció i construcció d'un vialu pealtonalu i
calrriu bici al u'entorn de ual instalu·ualció.
- Lal construcció d'unal balssal d'aligües seminetes.
Millores qualitatves
- Lal incorporalció deu controu al u'entraldal al u'albocaldor en eu controu
generalu d'entraldal deu CTR en eu moment de ual seval posaldal en
funcionalment.
- L'aldalptalció de ues ftxes de sou·uicitud d'usualris alu contralcte de
serveis de residus en eu malrc deu CTR i almb eus requeriments de ual
noval uegisualció estaltalu.
Imatgeu

Front d'expuotalció ( 02/2017)
Més informalció alu web: http://ctr.residus-alutempordal.org/
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE L CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS2016
Eu centre de tralctalment de residus és un compuexe d'instalu·ualcions
que es construeixen al u'entorn deu Dipòsit controualt almb u'objectiu
d'alssouir que ual maljorial deus residus municipalus o alssimiualbues al
urbalns puguin ser pretralctalts i valuorittalts, si s'escalu, albalns de
dipositalr-se al u'albocaldor.
Les instalu·ualcions que integral són:



La planta de compoutatge, almb calpalcitalt per 10.000 tones,
té com al objectiu bàsic valuorittalr ual maltèrial orgànical
provinent de ual recouuidal seuectival en compost reutiuittalbue
com al aldob orgànic en terrenys algrícoues o bé per al alportalr
nutrient en sòus almb risc d’erosió.



La planta de tractament de la fracció reuta, almb calpalcitalt
per 60.000 tones alnualus, pretén sepalralr ues fralccions
valuorittalbues que no haln estalt recouuides al ual recouuidal
seuectival i d’alutral balndal estalbiuittalr ual palrt biodegraldalbue de
ual fralcció restal en MOR per talu de poder-ual utiuittalr en
rebuiment o bé disposalr al u’albocaldor sense que alixò
provoqui emissions al u’altmosferal.



Una planta de tractament de reuidiu voliminouou per alu
seu desbaluuestalment i alproftalment de malterialus
valuorittalbues.



Una deixalleria comarcal aldalptaldal al ues necessitalts de ual
comalrcal i al donalr respostal al residus valuorittalbues que alral
valn al u'albocaldor.



Un taller per al prepalralció per al ual reitlització de malterialu
de ual deixaluuerial i foment de ual reutiuittalció al ual pobualció.



Un centre d'informació ambiental i centre aldministraltiu i
de controu de ues instalu·ualcions incuoses alu CTR.



L'ampliació de l'actial dipòuit controlat per al 18 alnys de
calpalcitalt.

Descripció deu servei

Objectius de trebaluu

16

Per al 2016 en eu desenvouupalment d'alquest projecte es preveu:
 Finaluittalr ues obres de ues pualntes de tralctalment de restal i
compostaltge.
 Redalctalr eus projectes reualtius al u'almpuialció deu dipòsit
controualt i de ues instalu·ualcions de deixaluuerial, vouuminosos i
centre d'informalció.
 Inicialr u'aldalptalció de progralmalris informàtics de controu
d'entraldal al ues necessitalts deu nou CTR, calnvis en eu web
informaltiu i càucuus de nous preus per al caldalscunal de ues
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instalu·ualcions.
 Inicialr propostes de comunicalció per al donalr al conèixer eu
CTR al ual pobualció.
Objectius qualntitaltius
No es proposen objectius qualntitaltius ni qualuitaltius de trebaluu en
per 2016
alquestal false deu projecte.
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Indicaldor
Valoració qianttatva delu objectiu. Assouiment deus objectius deu PRECAT
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Nombre d'incidents
Valoració qialitatva del uervei
Avaliació general del uervei: concliuionu
A daltal de 31 de desembre de 2016 ues obres de construcció de ues pualntes sofreixen un retràs de
3 mesos alrreu d'incidències degudes al ual meteorouogial. Lal noval daltal de fnaluittalció de ues obres
és eu 28 d'albriu de 2017.
Peu que fal alus projectes, haln estalt redalctalts i hal calugut fer-ne alugunes modifcalcions, fet que hal
retralssalt ual seval alprovalció defnitival fns al malrç 2017 en eu cals de u'albocaldor F5 i malig 2017 en
eu cals de ual restal d'instalu·ualcions. Talnmalteix, serà en alquestes daltes que talmbé es procedirà al ues
uicitalcions de construcció.
Duralnt eu 2016 s'hal trebaluualt en calnvis i aldalptalcions informàtics per alu controu d'usualris que
continualraln fns al ual fnaluittalció de ues obres deu CTR. Talmbé s'haln prepalralt i editalt alugunes
alccions de comunicalció reualtives alu compuexe de tralctalment de residus.
Propouteu de millora per a 2017
Amb ual posaldal en malrxal de ues pualntes de tralctalment es vou
alconseguir, al mitjà termini, incrementalr ual valuorittalció deus residus
al ual comalrcal. Eus resuutalts qualntitaltius d'alquestal miuuoral es falraln
Millores quanttatves
evidents en eus serveis de recouuidal de residus i al ues daldes
d'entraldal al caldal pualntal.

Millores qualitatves

Imatgeu

Foto Abriu 2016
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Amb ual posaldal en malrxal deu CTR caludrà reordenalr eus usualris de
u'alctualu albocaldor donalnt ual possibiuitalt d'almpuialr ues opcions de
tralctalment al midal que ues noves pualntes de tralctalment es valgin
posalnt en malrxal. No serà fns al 2018 però que eu compuexe podrà
posalr-se en pue rendiment.
Peu que fal al ual construcció de ues instalu·ualcions es tindrà en compte
ual seval incidèncial almbientalu i es prenen mesures reualcionaldes almb
ual sostenibiuitalt deus recursos i almb ual protecció de ual biodiversitalt.
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Més informalció alu web: http://ctr.residus-alutempordal.org

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE COMPOSTATGE CASOLÀ2016
Descripció deu servei
L’objecte d’alquest servei és impuusalr unal estraltègial sostenibue
almbientalu i econòmicalment per al ual recouuidal i tralctalment de ual
FORM en u’àmbit ruralu. Aquestal estraltègial substitueix ual recouuidal de
ual FORM peu tralctalment en origen.
Eu servei d’impualntalció i seguiment de compostaltge calsouà es
malnifestal com un servei informaltiu que obté resuutalts visibues i
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mesuralbues en ual mesural en que ual incorporalció de palrticipalnts
incremental eu % de residus biodegraldalbues que no s’haln de tralctalr
en pualntes comalrcalus, almb eu conseqüent estaluvi d’emissions i
econòmic degut alu tralnsport d’alquests residus. Pot substituir ual
recouuidal de ual FORM en u’àmbit ruralu.
Redefnició i miuuoral deus sistemal de seguiment empralt per aldalptalrObjectius almbientalus
se alu miuer de compostalires.
Objectius qualntitaltius
Impuusalr ual posaldal en malrxal de 100 compostaldors calsoualns en
per 2016
municipis ruralus.
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Núm de nous
43
compostalires
Núm de balixes/Núm totalu 28/927
compostalires
Núm visites seguiment/
220/927
Núm de compostalires
Tn FORM
Es desconeix
gestionaldes/compostaldo
r seguiment
Núm de municipis
45
aldherits
Valoració qianttatva delu objectiu. Assouiment deus objectius deu PRECAT
Malugralt es val proposalr impualntalr 100 compostaldors, degut al que no hi hal halgut unal personal
dedicaldal al calmpalnyes d’almpuialció ni impualntalció, no es valn poder cou·uocalr tots duralnt eu 2016.
Talmpoc es valn poder realuittalr eu seguiment de tots eus compostalires .
1200
1000
800
600
400
200
0
2013

Núm. Compostadors

2014

2015

2016

Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Indicaldor 1
al determinalr duralnt 2017
Indicaldor 2
al determinalr duralnt 2017
Valoració qialitatva del uervei
D'unal malneral generalu, de ues visites d'alssessoralments alus compostalires, es desprèn que hi hal
unal bonal alcouuidal deu servei, deu sistemal de tralctalment en origen de ual FORM i de
u'alssessoralment. Caludrà tenir en compte u'impuus d'enquestes específques de qualuitalt per al
poder fer un seguiment de saltisfalcció.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Eu servei de compostaltge calsouà hal alnalt almpuialnt eu nombre de compostaldors al ual comalrcal. No
obstalnt, eu fet que des de u’Agèncial de residus de Caltaluunyal no s’efectués un retorn de cànon peu
2016, hal provocalt que ual maljorial de municipis no tinguessin previst eu cost deu seguiment
(20€/compostaldor) i per talnt, com al excepció peu 2016, no es val realuittalr eu seguiment en
alqueuus municipis que alixí ho determinalren.
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D’alutral balndal, quedal paluesal ual reualció entre ues subvencions per almpuialció i impualntalció de
compostaldors almb ues demalndes deus aljuntalments. Així, ues calmpalnyes valn uuigaldes al
u’existèncial d’un educaldor que insisteixi en ual difusió deu sistemal.
Propouteu de millora per a 2017
 Impualntalr eu compostaltge domèstic al Lal Valjou com al vial de
gestió excuusival
 Ampuialr eu nombre de compostaldors al tots eus municipis
Millores quanttatves
almb compostaltge calsouà com vial gestió excuusival
 Impualntalr dos compostaldors comunitalris alu municipi de
Palualu de Salntal Euuàuial
Eualboralció d’un document justifcaltiu per al ual contralctalció d’un
Millores qualitatves
segon educaldor almbientalu peus seguiments i possibues noves
impualntalcions.
Més informalció alu web: http://compostaltge.residus-alutempordal.org/

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS, PAPERCARTRÓ I ENVASOS DE VIDRE2016
L’objecte d’alquest servei és ual recouuidal seuectival en àrees d’alportalció
vouuntàrial (AAVV) alu calrrer on hi hal eus tres tipus bàsics de contenidors
de seuectival: palper i calrtró, envalsos de vidre i envalsos uueugers.
Eu Conseuu Comalrcalu està aldherit alu Sistemal Integralt de gestió deus residus
de palper i calrtró, envalsos uueugers i envalsos de vidre almb u'aldhesió alu
conveni entre ECOEMBES i ECOVIDRIO i u'Agèncial de Residus de
Caltaluunyal. Aquestal aldhesió permet fnalnçalr qualsi ual totaluitalt deus costos
deu servei de recouuidal de ues tres fralccions.
Descripció deu servei

Objectius de trebaluu 2016
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Eu servei de recouuidal incorporal un sistemal de pesaltge de contenidors, eu
qualu ens donal uns resuutalts de recouuidal de caldal fralcció per contenidor
que falciuital ual gestió deu servei, de talu malneral que ues daldes de recouuidal
es troben alu web específc deu servei. L'objectiu alctualu de u'àreal és seguir
trebaluualnt per al ual impualntalció deu sistemal EASY com al sistemal de
recouuidal maljoritalri al ual comalrcal.
Lal recouuidal seuectival incuou eu tralnsport al ues pualntes de recuperalció,
servei de netejal periòdical i malnteniment deus contenidors, servei de
calnvi d’ubicalció i cou·uocalció de nous contenidors, servei de contenidors
temporalus per festes, gestió aldministraltival i inspecció deu servei,
realuittalció de calmpalnyes educaltives, controu falcturalció alus SIG'S
corresponents, aluditories externes...
- Conveni almb Calsteuuó d'Empúries per al ual substitució deus contenidors
deu municipi per falses. Les dues primeres falses corresponen al u'alny 2016
i 2017 albalns de ual fnaluittalció de ual deuegalció. ASSOLIT
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- Reubicalr i compuetalr àrees d'alportalció alu municipi de Lualnçà, sectors
Fener i Grifeu. ASSOLIT
- Substitució de contenidors malumesos i reubicalció d'àrees d'alportalció alu
municipi de Galrrigueuual. ASSOLIT
- Contralctalció alsseguralnçal deus contenidors de recouuidal seuectival.
Asseguraldoral contralctaldal Generalui. ASSOLIT
- Calnvi de sistemal de recouuidal superior de contenidors de seuectival per
recouuidal biualteralu de tres municipis: Calntaluuops, Mouuet de Peralualdal i Viualsalcral. ASSOLIT
- Inventalri de contenidors i valuoralció deu seu estalt. ASSOLIT
- Estudi d'almortittalció i vidal útiu deus contenidors inventalrialts. PENDENT
- Compral de contenidors de càrregal biualteralu per municipis que tenen
previst eu calnvi deu sistemal de recouuidal deus contenidors de restal de
càrregal posterior al càrregal biualteralu. PENDENT
- Auditorial external d'ECOEMBES deu servei de recouuidal de palper-calrtró i
envalsos uueugers deus municipis de Lal Jonqueral, Lualnçà i Viualfalnt. ASSOLIT

Objectius qualntitaltius
per 2016

- Augment de ual recouuidal seuectival al ual comalrcal. ASSOLIT
- Compral de nous contenidors per substitució de malumesos. ASSOLIT
- Assouir ual recouuidal deu 9 % d'envalsos uueugers, 11% de palper-calrtró i 8%
d'envalsos de vidre empralts per consum palrticuualr per ual seval
reutiuittalció tipifcalt al ual bossal tipus 2013 (PRECAT20 2013-2020)

Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Ajuntalments aldherits alu
 63 municipis almb recouuidal de palper i calrtró
servei
 64 municipis almb recouuidal d'envalsos uueugers
 64 municipis almb recouuidal d'envalsos de vidre
Tones recouuides
 Palper-calrtró: 3.967,79 tones
 Envalsos uueugers de puàstic: 1.849,43 tones
 Envalsos de vidre: 3.809,38 tones
Escoues al REPAPER
 64 escoues aldherides alu progralmal Re-palper
Incidents alsseguralnçal
 5 incidents, alfectalnt 8 contenidors, tralmitalts almb alsseguralnçal
Incidències entraldes al
 332 incidències introduudes vial web i gestionaldes.
web
Núm. contenidors
 Per fralcció:
◦ Envalsos uueugers de puàstic: 996
◦ Palper-calrtró: 797
◦ Envalsos de vidre: 955
 Per tipus de recouuidal:
◦ Recouuidal superior (iguú):
▪ Envalsos uueugers de puàstic: 717
▪ Palper-calrtró: 534
▪ Envalsos de vidre: 748
◦ Recouuidal ualteralu:
▪ Envalsos uueugers de puàstic: 67
▪ Palper-calrtró: 49
▪ Envalsos de vidre: 0
◦ Recouuidal biualteralu (EASY):
▪ Envalsos uueugers de puàstic: 212
▪ Palper-calrtró: 214
▪ Envalsos de vidre: 207
Veure Taluual alnnexal
Dotalció m3 per pobualció
municipalu
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Valoració qianttatva delu objectiu. Assouiment deus objectius deu PRECAT
Lal recouuidal seuectival al ual comalrcal de u'Aut Empordà no alssoueix eus objectius malrcalts deu PRECAT. És
un fet constaltalbue que després d'obtenir uns bons resuutalts u'alny 2010, ues tones recouuides peu que fal
al envalsos de vidre i palper-calrtró haln alnalt disminuint i peu que fal alus envalsos uueugers s'hal vist
sempre unal tendèncial estalbue sense gralns calnvis en qualntitalt de tones recouuides. L'alny 2013 peu
que fal alus envalsos de vidre i eu 2015 peu que fal alu palper-calrtró es detectal un punt d'infexió
començalnt al remuntalr ues tones recouuides, degut al un uueuger alugment de u'alctivitalt econòmical de ual
comalrcal i deus visitalnts turístics alu uualrg deu 2016.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
% impropis envalsos
A palrtir de ues calralcterittalcions que periòdicalment realuittal Ecoembes de
ues diferents rutes deu servei de recouuidal seuectival es detectal que ual
presèncial de residus consideralts impropis al ual fralcció envalsos uueugers no
s'alconsegueix reduir deu 35%, som conscients que alquestal fralcció donal
peu al mouts errors en eu moment de dipositalr-se eus diferents residus que
són malterialu puàstic que Ecoembes no alcceptal com al propi penaluittalnt ual
seval presèncial en ues recouuides deus diferents serveis.
Auditorial Ecoembes
Auditorial Lualnçà: Correcte
Auditorial Lal Jonqueral: Correcte
Auditorial Viualfalnt: Correcte
Projecte Tu palpeu 21
68 punts de 100
Valoració qialitatva del uervei
Auditorial Ecoembes deu servei de Lal Jonqueral, Lualnçà i Viualfalnt
Au uualrg deu 2016 Ecoembes hal realuittalr unal aluditorial deu servei de recouuidal seuectival de palper-calrtró
i envalsos uueugers deus municipis de Lal Jonqueral, Lualnçà i Viualfalnt. Aquestes aluditories faln un
seguiment “in situ” de ual qualuitalt deu servei de recouuidal seuectival fxalnt-se en eu malnteniment i
reposició de contenidors, desbordalments de contenidors i netejal deus malteixos, àrees compuetes de
disposició de residus, impropis en contenidors d'envalsos uueugers de puàstic i ual tipouogial urbalnístical
de ual rutal aluditaldal.
Peu que fal al ual fralcció d'envalsos uueugers, després de valuoralr eus palràmetres que incuou aluditorial, eu
resuutalt deu controu per alus contenidors val ser:
 Lualnçà, càrregal superior-iguú: “CORRECTE”, no obstalnt recomalnen revisalr u'estalt de ues
serigralfes altès que s'hal trobalt alugun punt sense serigralfal o mout desgalstaldal.
 Lal Jonqueral, càrregal superior-iguú: “CORRECTE”, sense calp recomalnalció per destalcalr.
 Viualfalnt, càrregal ualteralu-ealsy: “CORRECTE”, sense calp recomalnalció per destalcalr.
Peu que fal al ual fralcció de palper-calrtró, després de valuoralr eus palràmetres que incuou ual aluditorial, eu
resuutalt deu controu per alus contenidors val ser:
 Lualnçà, càrregal superior-iguú: “CORRECTE”, no obstalnt recomalnen revisalr u'estalt de ues
serigralfes alu igualu que peus contenidors d'envalsos uueugers.
 Lal Jonqueral, càrregal superior-iguú: “CORRECTE”, sense calp recomalnalció per destalcalr.
 Viualfalnt, càrregal ualteralu-ealsy: “CORRECTE”, sense calp recomalnalció per destalcalr.
Malugralt eu bon resuutalt, Ecoembes ens alnimal al revisalr u'estalt d'aluguns contenidors talnt d'envalsos
uueugers com de palper-calrtró altès que degut alu pals deu temps aluguns presenten defciències en ual
seval estructural.
Projecte Tu Palpeu 21 d'ASPAPEL
Eu 2016 eu servei de recouuidal seuectival de palper-calrtró deu Conseuu Comalrcalu val entralr al ser aluditalt
dins deu projecte Tu palpeu 21 de u'alssocialció ASPAPEL cou·ualboraldoral d'ECOEMBES. Aquestal aluditorial
es balsal en 21 indicaldors al estudialr. L'aluditorial realuittaldal eu 2016 val obtenir 68 punts de 100, fet que
fal altorgalr ual qualuifcalció de “dos paljalritals altuues”, reconeixent ual talscal de controu que es realuittal deu
servei i ual disponibiuitalt al ues xalrxes deus serveis que ofereix u'àreal de medi almbient deu Conseuu
Comalrcalu de u'Aut Empordà peu que fal al ual recouuidal deu palper-calrtró.
Calralcterittalcions d'Ecoembes deus residus recouuits
Peu que fal al ues calralcterittalcions realuittaldes per Ecoembes s'hal observalt que eus punts negres
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d'impropis de ual recouuidal d'envalsos uueugers es detecten en ual rutal d'Empurialbralval i ual rutal de
Figueres, tot i que alquestal úutimal hal miuuoralt després deu calnvi de sistemal de recouuidal de ual rutal
external de ual ciutalt palssalnt de contenidors de càrregal ualteralu al càrregal superior iguú.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Calu continualr trebaluualnt per incentivalr ual recouuidal seuectival alus domiciuis de u'Aut Empordà, unal
sepalralció correctal deus diferents residus.
Auhoral que s'hal d'alnalr renovalnt ual fotal de contenidors de ual comalrcal donalt que degut alu pals deu
temps aluguns presenten defciències en ual seval estructural i revisalr u'estalt de ues serigralfes deus
contenidors.
Propouteu de millora per a 2017
- Augment de ual recouuidal seuectival al ual comalrcalu per alssouir objectius
PRECAT20 (2013-2020)
- Reducció de u'entraldal de palper-calrtró, envalsos uueugers i envalsos de
Millores quanttatves
vidre al albocaldor.
- Augmentalr ual fotal de contenidors de recouuidal biualteralu al ual comalrcal. I
compralr contenidors per substituir contenidors enveuuits i en malu estalt.

Millores qualitatves

- Controu de calralcterittalcions externes.
- Reducció percentaltge d'impropis al ual fralcció d'envalsos uueugers.
- Calnvi de contenidors malumesos principalument de vidre.
- Impualntalció de recouuidal biualteralu al Lualdó i Viualnoval de ual Mugal.
- Preveure compral d'stock per recalnvis de contenidors de recouuidal
biualteralu.
- Estalbuir seguiment deu servei de recouuidal seuectival conjuntalment almb
eus demés serveis de recouuidal de residus almb informes periòdics alus
aljuntalments i al u'empresal contralctistal.
- Calmpalnyes sensibiuittalció.
- Prepalralció de puecs tècnics i aldministraltius almb empresal contralctaldal
external per al ual noval contralctalció deu servei u'alny 2018.
- Prepalralció de ues noves deuegalcions deu servei per al ual noval
contralctalció deu servei u'alny 2018.
- Estudialr alutres modeus existents al mercalt de càrregal biualteralu al més deu
sistemal EASY.
- Seguiment estalt contenidors.

Gràfcu


Recolli
da
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Recouuides:
Paper i cartró Envauou lleigeru Envauou de vidre
(tn)
(tn)
(tn)

TOTAL
(tn)

2010

4.472,17

1.543,07

4.252,24

10.267,4
8

2011

4.137,13

1.532,91

4.538,72

10.208,7
6

2012

3.784,70

1.601,35

4.008,76

9.394,81

2013

3.675,04

1.544,53

3.681,87

8.901,44

2014

3.571,10

1.715,03

3.375,60

8.661,73

2015

3.888,45

1.805,20

3.743,36

9.437,01

2016

3.967,79

1.849,43

3.809,38

9.626,60
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Imatgeu

Impualntalció de contenidors càrregal biualteralu
Més informalció alu web: http://www.seuectival-alutempordal.org/
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Il·lustració 1:
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA SEGREGADA DE PAPER-CARTRÓ, ENVASOS
LLEUGERS I ENVASOS DE VIDRE PER A EMPRESES2016
Lal recouuidal seuectival de residus valuorittalbues de palper i calrtró, vidre
o envalsos uueugers per al empreses és un servei alddicionalu deu
Conseuu Comalrcalu de u’Aut Empordà. Les empreses al ues qualus val
destinalt alquest servei no haln de tenir calp servei municipalu d’alquest
Descripció deu servei
tipus impualntalt i haln de tenir unal generalció alnualu de residus
valuorittalbues que permeti ual utiuittalció d’un contenidor de 2,5 m3.
Es pualntejal com un servei segregalt o mixt de ual recouuidal municipalu i
permet disposalr de daldes per alu palgalment per generalció.
- Ampuialr eus usualris deu servei per segregalr ual recouuidal de residus
comercialu de ual recouuidal municipalu ASSOLIT
Objectius qualntitaltius
- Augmentalr ues tones recouuides al tralvés deu servei de recouuidal
per 2016
seuectival per al empreses. NO ASSOLIT
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Empreses usuàries
Envalsos uueugers: 24
Palper-calrtró: 24
Envalsos de vidre: 28
Tones recouuides
Envalsos uueugers: 38,74 Tn
Palper-calrtró: 237,52 Tn
Envalsos de vidre: 202,89 Tn
Valoració qianttatva delu objectiu. Assouiment deus objectius deu PRECAT
Objectius de trebaluu 2016

Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Percentaltge impropis
No es realuitten calralcterittalcions al empreses
Incidències al web
No està consouidalt u'ús deu web per palrt de ues empreses
Valoració qialitatva del uervei
Caludrial incidir en ual necessitalt de fer entendre alus consistoris ual importàncial de segregalr eus
residus de recouuidal seuectival de ues empreses deus residus municipalus.
Impuusalr eu palgalment per generalció de fralcció restal per talu de fomentalr u'alugment de ual
recouuidal seuectival.
Haluríem de realuittalr alugunal calmpalnyal de sensibiuittalció destinaldal al empreses per talu de fer
recordaltori de quins residus són propis i quins impropis i incentivalr ual necessitalt de realuittalr ual
recouuidal seuectival al ues empreses. Es podrial uuigalr almb ual realuittalció de calralcterittalcions
puntualus per veure ual repercussió de ues calmpalnyes, albalns i després de ual calmpalnyal de
sensibiuittalció.
S'halurial d'informalr de u'existèncial de ual pàginal web i de ues talsques que hi poden realuittalr i fer
unal formalció deu seu funcionalment, que es podrial fer vial teuefònical almb ual que serial ual personal
responsalbue de ual gestió deus residus al u'empresal.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Aquest servei halurial de ser reforçalt peus aljuntalments per talu de derivalr ues empreses alu Conseuu.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves
- Augmentalr ues empreses usuàries deu servei.
Millores qualitatves
- Miuuoralr ual informalció deu servei calp alu cuient.
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- Potencialr ues eines informàtiques per al ues tralmitalcions halbitualus.
- Controu de saltisfalcció deu servei.
- Calmpalnyal sensibiuittalció específcal per empreses i recordaltoris de
quins residus valn al caldal contenidor.
Gràfcu
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Nº Recouuides comercialus:
Recouuides

Palper i calrtró

Envalsos uueugers

Envalsos de vidre

TOTAL

2013

420

778

363

1.561

2014

574

790

416

1.780

2015

595

858

496

1.949

2016

737

843

428

2.008
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2016

Recouuides comercialus tones
Recouuidal

Palper i calrtró
(tn)

Envalsos uueugers
(tn)

Envalsos de vidre
(tn)

TOTAL (tn)

2010

316,35

25,62

206,34

548,31

2011

299,07

30,32

165,80

495,18

2012

255,77

36,28

170,08

462,13

2013

261,51

34,14

208,93

504,58

2014

242,71

37,19

179,24

459,14

2015

224,99

41,45

218,35

484,79

2016

237,52

38,74

202,89

479,16

Imatgeu
Més informalció alu web: http://www.seuectival-alutempordal.org/serveis.alspx?IIDMp11
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE PAPER-CARTRÓ I ENVASOS DE VIDRE EN
NUCLIS COMERCIALS PORTA A PORTA2016
Servei de recouuidal de ues diferents fralccions valuorittalbues en petits
comerços de nucuis urbalns almb u’objectiu de descongestionalr ues
Descripció deu servei
àrees d’alportalció alu calrrer i tendir calp alu palgalment per generalció
deus residus comercialus mitjalnçalnt recouuides específques i
segregaldes de tipus portal al portal.
Impuusalr eu servei en alqueuus municipis que ual seval tonal comercialu
Objectius de trebaluu 2016
ho requereix, talnt tot u'alny com estalcionalument. NO ASSOLIT
Objectius qualntitaltius
- Recouuir palper-calrtró i vidre deus nucuis comercialus
per 2016
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Tones de palper-calrtró
2 Tn en premsal al calrrer
Tones de vidre
No s'hal realuittalt eu servei
Valoració qianttatva delu objectiu. Assouiment deus objectius deu PRECAT
Au uualrg de u'estiu es val instalu·ualr unal premsal de palper-calrtró al u'alpalrcalment municipalu de ual tonal
deu Port de Lualnçà. Eu resuutalt val ser ual recouuidal de alproximaldalment 2 tones de palper-calrtró alu
uualrg de 2 mesos però valren ser pocs comerços eus que en valren fer ús, fet que val ocalsionalr
desbordalments puntualus com és halbitualu al alquestal tonal comercialu en u'èpocal de màximal
alctivitalt estivalu.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Presèncial de
S'haln detectalt desbordalments al ues àrees d'alportalció pròximes al ual
desbordalments en AAVV tonal comercialu deu Port de Lualnçà alu uualrg de u'èpocal estivalu, menys
freqüents que alutres alnys però talmpoc ho podem altribuir
directalment al ual instalu·ualció de ual premsal de calrtró.
Valoració qialitatva del uervei
Duralnt u'alny 2015 i 2016 es val estudialr i proposalr eu servei al u'aljuntalment de Lualnçà però
u'aljuntalment no eu val alrribalr al executalr
Eu servei de recouuidal portal al portal de palper comercialu duralnt u'estiu es val substituir per ual
cou·uocalció d'unal premsal de palper-calrtró per al ús excuusiu deus comerços de ual tonal comercialu
deu Port de Lualnçà, però no hal tingut ual repercussió que esperàvem tenir. Es valren repalrtir cualus
per alccionalr ual premsal i que eus comerços en disposessin caldalscú de ual seval per falciuitalr eu
dipòsit de ues calixes alus comerços, alsseguralnt ual seguretalt altès que ual ubicalció eral alccessibue al
tothom.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Aquest servei no alrribalr al impualntalr-se per ual negaltival deus aljuntalments al alssouir eu seu alut cost, i
alu malteix temps al ual negaltival deus malteixos al repercutir eu cost alus comerços benefcialris deu
servei.
Propouteu de millora per a 2017
Impualntalr eu servei en alugun municipi on ual probuemàtical deus
Millores quanttatves
residus comercialus sigui representaltival
Miuuoralr ual imaltge deus nucuis comercialus i aluhoral de ues àrees
Millores qualitatves
d'alportalció pròximes
Gràfcu
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No es disposen de daldes
Imatgeu

Més informalció alu web: http://www.seuectival-alutempordal.org/serveis.alspx?IIDMp10
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

MEMÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FORM2016
Servei de ual recouuidal seuectival de ual Fralcció orgànical deus residus
municipalus al ual comalrcal de u’Aut Empordà. Aquest servei s'impualntalrà per
al donalr respostal al ual uegisualció vigent per al fomentalr ual reducció deu
Descripció deu servei
malterialu biodegraldalbue que es destinal al albocaldor controualt i per al
fomentalr alu valuorittalció deu compost resuutalnt deu seu tralctalment.



Impualntalr ual recouuidal seuectival al ual comalrcal de u’Aut Empordà
al alqueuus municipis on eu compostaltge calsouà no és ual vial
excuusival com al sistemal de gestió de ual FORM , u'estraltègial
Objectius
comalrcalu eu dirigeix principalument alus municipis de més de
generalus de
1000 halbitalnts. Eu servei talmbé incuou recouuidal comercialu al
trebaluu
gralns productors en municipis en que ues seves
calralcterístiques ho alconseuuin.
 Optimittalció de recursos i serveis, coordinalnt eu servei almb
alutres serveis de recouuidal seuectival i u’educalció almbientalu.
 Assouir un nombre de deuegalcions deu servei que permeti oferir
Objectius qualntitaltius
un servei efcient.
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
% municipis que
deueguen eu servei /totalu
11/23p 48%
previst.
% Número de
contenidors en
A u’alny 2017
servei/número
contenidors necessalris.
% Reducció de ual FORM
dins ual restal(kg recouuits
A u’alny 2017
seuectivalment /kg
previstos)
% Impropis/tralctalts
A u’alny 2017
%reducció respecte ues
Tn tralctaldes al albocaldor
hal de ser d’un 35%: 26.987 Tn.
alu 1995 (77.105,390 Tn)
alu 2020
% impropis peu 2020
hal de ser <10%
Valoració qianttatva delu objectiu. Assouiment deus objectius deu PRECAT
Lal meitalt deus municipis que haln estalt trebaluualts almb un projecte supralmunicipalu de recouuidal haln
deuegalt eu servei, ual totaluitalt deus municipis interpeu·ualts haln sou·uicitalt ual calmpalnyal d'impualntalció alu
Conseuu Comalrcalu altès que està subvencionaldal.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
% municipis que recuuuen
FORM /totalu municipis
Indicaldor 2
al determinalr
Valoració qialitatva del uervei
- Respecte propostal inicialu de municipis que s`hal consideralt que caludrial ual recouuidal al vial púbuical, 4
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haln valuoralt i consideren que poden gestionalr ual FORM o alpostalraln per fer-ho al tralvés deu
compostaltge calsouà com al vial excuusival,s’haln alfegit al dalrrer moment dos municipis no incuosos
inicialument i s'haln valrialt eus estudis previs.
- Talrdalnçal superior al ual previstal en ual respostal deus aljuntalments al ual propostal de servei deu CCAE, jal
sigui per calnvis en eu propi consistori o alutres caluses de funcionalment intern deu CCAE .
- No s'inicialrà eu servei de recouuidal almb ual temporaluittalció previstal.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Eu servei de recouuidal de FORM estalval previst per inicialr eu primer trimestre de 2017, eus retalrds de
tràmits aldministraltius ho falraln impossibue. Caludrà tenir-ho en compte per al ual temporaluittalció de
trebaluus posteriors.
Indicaldors de recouuidal no es podraln eualboralr fns alu dalrrer trimestre deu 2017.
Propouteu de millora per a 2017
Millores
Impualntalr ual recouuidal seuectival de ual FORM alus municipis que alixí ho halgin deuegalt.
quanttatves
Preveure ual recouuidal comercialu per al u’alny 2018.
Millores
qualitatves

Incuoure eu servei al ual web

Gràfcu
Imatgeu
Més informalció alu web: http://medialmbient-alutempordal.org/serveis.alspx?IIDCp48.1
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Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RSU I VOLUMINOSOS2016
Aquest servei té com al objectiu bàsic u'optimittalció de rutes de recouuidal
de Residus sòuids urbalns i fralcció restal entre municipis veuns i impuusalr
u’efcàcial deu repalrtiment de ues despeses entre euus talnt peu que fal alu
tralnsport com per ual generalció deus residus.
Descripció deu servei
Servei de recouuidal de fralcció restal deus RSU i vouuminosos i tralnsport fns
al ual pualntal de tralctalment més aldient (trialtge o albocaldor controualt).
D’alutral balndal alquest servei talmbé podrà incuoure recouuides segregaldes
per al empreses impuusalnt eu palgalment per generalció i ues talxes més
aljustaldes possibue alu cost deu tralctalment deus residus.
- Proval piuot de palgalment per generalció en empreses almb contenidors
propis. NO ASSOLIT
Objectius de trebaluu 2016
- Estalbuir un sistemal de seguiment de ues daldes deu municipis gestionalts
peu Conseuu Comalrcalu. NO ASSOLIT
-Disminució de ual recouuidal kg RSU després deu calnvi de sistemal de
recouuidal al sistemal EASY. L'Armenteral, Palualu Salntal Euuàuial, Salnt Miqueu
de Fuuvià i Ventaluuó al palrtir 2013. Avinyonet de Puigventós, Cisteuual i
Viualnalnt al palrtir 2016. NO ASSOLIT
Objectius qualntitaltius
- Augment de ual recouuidal tones seuectival després deu calnvi de sistemal de
per 2016
recouuidal al sistemal EASY. L'Armenteral, Palualu Salntal Euuàuial, Salnt Miqueu
de Fuuvià i Ventaluuó al palrtir 2013. Avinyonet de Puigventós, Cisteuual i
Viualnalnt al palrtir 2016. NO ASSOLIT
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Kg Rsu recouuits
Avinyonet de Puigventós: 396.831 kg
Cisteuual:102.792 kg
L'Armenteral: 386.457 kg
Palualu Salntal Euuàuial: 22.834 kg
Salnt Miqueu de Fuuvià: 267.780 kg
Ventaluuó: 372.515 kg
Viualnalnt: 121.205 kg
Kg halb/alny
Avinyonet de Puigventós (1.565): 253,57 kg halb/alny
(mitjal Caltaluunyal:
Cisteuual (303): 339,25 kg halb/alny
301,22 kg halb/alny)
L'Armenteral (907): 426,08 kg halb/alny
Palualu Salntal Euuàuial (88): 259,48 kg halb/alny
Salnt Miqueu de Fuuvià (756): 459,75 kg halb/alny
Ventaluuó (830): 448,81 kg halb/alny
Viualnalnt (399): 303,77 kg halb/alny
Valoració qianttatva delu objectiu.
Compalralnt almb ual mitjal de Caltaluunyal de kg halb/alny deu 2015 observem que eus municipis
d'Avinyonet de Puigventós, Cisteuual, Palualu Salntal Euuàuial i Viualnalnt estaln generalnt menys kg o al ual
mitjal . En calnvi eus municipis de L'Armenteral, Salnt Miqueu de Fuuvià i Ventaluuó superen ual mitjal de
Caltaluunyal peu 2015. Aquest fet ens halurà de malrcalr per u'alny 2017 quins municipis seraln eus
prioritalris per talu de realuittalr calmpalnyes de sensibiuittalció de recouuidal seuectival i FORM per talu
d'alssouir ual balixaldal de tones recouuides de ual fralcció RSU.
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Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Freqüèncial
S'hal compuet ual freqüèncial malrcaldal per ual contralctalció corresponent,
exceptualnt dies puntualus que per motiu de dies festius o incuemències
altmosfèriques s'haln despualçalt eus dies malrcalts de recouuidal.
Neteges alnualus
Avinyonet de Puigventós: 12
Cisteuual: 12
L'Armenteral: 12
Palualu Salntal Euuàuial: 12
Salnt Miqueu de Fuuvià: 12
Ventaluuó: 12
Viualnalnt: 12
Valoració qialitatva del uervei
S'hal alssouit ues freqüències malrcaldes per ual contralctalció, alixí com ual netejal de ues àrees deus
municipis que valren sou·uicitalr ual seval netejal.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Aquest servei al u'alctualuitalt es realuittal al 7 municipis de ual comalrcal que conformen dues rutes que
2. .
busquen reduir emissions de CO Es faln àrees d'alportalció compuetes almb totes ues fralccions de
recouuidal presents alu malteix punt per talu d'alfalvorir ual recouuidal seuectival i segregaldal de ual fralcció
restal, de malneral que alquestal fralcció halurial de reduir-se. Aquest efecte eu veiem cualralment alu
municipi de Viualnalnt, però al ual restal de municipis no podem observalr alquestal miuuoral. En alquest fet
pot incidir u'alforalment de residus que almb ual contralctal alnterior no es comptalbiuittalven peu municipi
corresponent o simpuement per què s'hal d'incidir en ual realuittalció de calmpalnyes de sensibiuittalció
per fomentalr ual seuecció al u'origen de ual generalció de malneral halbitualu.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves

Millores qualitatves

Seguir ual compalraltival tones de seuectival i tones RSU per talu
d'incidir en calmpalnyes per alrribalr alus resuutalts que ens malrquem
de balixaldal de tones de RSU per alugment de recouuidal de tones de
seuectival
Realuittalr calmpalnyes de sensibiuittalció per talu de fomentalr ual trial
correctal deus residus halbitualus alus halbitaltges de malneral que es
puguin reduir ues tones recouuides de ual fralcció restal.

Gràfcu
Kg recouuits RSU alu uualrg deu 2016
Recouuides tones seuectival vs tones RSU
A inv yon tde e Avi nyo net de
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Cis tel a
R su

201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
201 5

2 2,76
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2 2,45
1 8,41
1 9,60
1 5,6
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61, 53
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82, 49
87, 30
79, 16

201 6
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1 02,7 9

Avinyonet de
Puigventós
31.200
28.863
26.421
32.466
37.318
28.098
38.759
41.784
26.157
45.339
37.188
23.238
396.831

Palau
Sant Miquel de
Cistella
L'Armentera Santa Eulàlia
Fluvià
7.840
27.309
1.527
22.033
5.715
27.766
1.252
19.852
7.084
30.189
3.344
21.838
7.339
28.331
1.278
20.317
11.785
30.213
1.230
22.752
7.597
32.110
1.697
20.485
8.973
36.473
1.878
27.146
10.050
45.022
4.180
28.318
10.259
36.522
1.320
22.710
8.166
31.822
1.530
22.193
6.935
28.900
2.245
19.006
11.049
31.800
1.353
21.130
102.792
386.457
22.834
267.780

Ventalló
23.612
23.850
26.425
29.735
29.829
31.641
39.029
45.340
33.023
29.566
26.040
34.425
372.515

Vilanant
11.103
8.576
9.551
10.444
10.532
9.945
10.728
12.444
8.142
9.485
9.559
10.696
121.205
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Recollides kg RSU+Vol 2016
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2016
ANYS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Avinyonet de
Puigventós
387,81
359,87
395,02
382,23
399,32
399,87
396,98

Cistella
L'Armentera
95,63
543,39
61,53
497,48
88,80
494,59
82,49
407,70
87,30
375,96
79,16
368,64
102,79
386,46

MUNICIPI
Palau
Sant Miquel de
Santa Eulàlia
Fluvià
26,33
267,73
27,79
318,08
23,05
313,13
24,87
305,03
34,10
291,56
26,22
276,41
22,83
267,78

Ventalló
375,14
374,90
342,76
324,78
347,82
376,49
373,52

Tones recollides

Tones RSU+Vol anuals 2010-2016
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Any

Imatgeu

Més informalció alu web: http://ctr.residus-alutempordal.org/resuutaltsMunicipalus.alspx
i al http://www.seuectival-alutempordal.org/recouuides.alspx
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Vilanant
174,01
172,29
178,41
151,58
174,81
147,36
133,03
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ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE VEHICLES ABANDONATS I FORA D'US2016
L’objecte d’alquest servei és portalr al terme, alus aljuntalments que
ho sou·uicitin, eus tràmits necessalris per ual retiraldal deu Vehicue
albalndonalt per u’empresal concessionàrial.
L’empresal concessionàrial es fal càrrec deus residus fns al ual seval
correctal disposició i gestional u'euiminalció correctal, segons ual
Descripció deu servei
uegisualció vigent, deus residus o bé ual seval valuoralció i recicualtge.
Aquest servei talmbé respon al ues necessitalts de ual retiraldal de
vehicues qualn, al judici deus cossos de seguretalt, puguin
representalr un periuu per al u’entorn i per ues persones sobretot en
u’àmbit de prevenció d’incendis.
- Reducció de u'impalcte almbientalu que general ual descomposició
deus VFU no recouuits al ual comalrcal.
Objectius de trebaluu 2016
- Seguiment de u'euiminalció correctal deus residus o ual seval
valuoralció i recicualtge al tralvés de certifcalts deu tralctalment deus
diferents residus extrets deus VFU
Objectius qualntitaltius per
- Augment de vehicues foral d'ús recouuits
2016
- Augment d'aldhesions d'aljuntalments de ual comalrcal alu servei.
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Vehicues recouuits
- 4 Vehicues foral d'ús recouuits al sou·uicitud deus aljuntalments de ual
comalrcal
Vehicues recouuits en espalis
- 1 Vehicue foral d'ús recouuit al sou·uicitud de ues forces de
d'especialu interès
seguretalt
Valoració qianttatva delu objectiu.
S'hal reduut ues sou·uicituds de recouuidal per palrt deus aljuntalments i eus Mossos d'Esqualdral
comencen al resoudre ues recouuides de vehicues foral d'ús en espalis d'alut risc d'incendi al tralvés
deu servei comalrcalu al posteriori de u'alprovalció deu municipi alfectalt.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Tones de residus especialus
No hi hal daldes per palrt de u'empresal concessionàrial
tralctalts
Valoració qialitatva del uervei
No es pot realuittalr un seguiment alcuralt deu tralctalment que reben eus diferents residus
especialus que s'optenen de ues diferents recouuides de vehicues foral d'ús realuittaldes
Avaliació general del uervei: concliuionu
Calu realuittalr un seguiment més alcuralt de tot eu que fal referèncial al ual gestió correctal deus
residus especialus que s'obtenen deu desbaluuestalment deus vehicues, alixí com un controu deu
possibue retorn econòmic que halurial d'albonalr u'empresal contralctaldal per talu de reduir ual
despesal que represental ual gestió d'alquest servei.
Propouteu de millora per a 2017
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- Augment de vehicues recouuits
- Calmpalnyal de recordaltori de u'existèncial deu
servei alus diferents municipis de ual comalrcal.

Millores quanttatves

- Recouuir diferents tipus de vehicues al més deus
turismes de 4 rodes. Calmions, vehicues de dos
rodes sense motor, vehicues de dos rodes almb
motor.
- Miuuoralr eu contralcte deu servei almb
u'empresal concessionàrial

Millores qualitatves

Gràfcu

Imatgeu

Més informalció alu web: http://www.medialmbient-alutempordal.org/serveis.alspx?IIDCp5.1

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA COMARCAL/PLANTA DE
VOLUMINOSOS2016
Descripció deu servei
Aquest servei està situalt al ues instalu·ualcions deu Centre de
tralctalment de residus i realuittal eu tralctalment de residus
vouuminosos, valuorittalbues i especialus per al ual seval correctal gestió.
Eu Conseuu Comalrcalu ofereix eu servei de Deixaluuerial Comalrcalu. Aquest
servei està integralt al ues instalu·ualcions de u'albocaldor comalrcalu i
duralnt eu 2017 deu Centre de tralctalment de residus. Incuou ual
recouuidal i gestió en pualntes alutorittaldes de residus especialus.
L’usualri (palrticuualr o empresal) hal de sou·uicitalr ser cuient de ual
Deixaluuerial comalrcalu. En eu moment de ual seval utiuittalció s’expedeix
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un justifcalnt que ui serveix per justifcalr eu seu propi pual de gestió de
residus.
Lal deixaluuerial alctualu aldmet residus vouuminosos, però no tenen
tralctalment de valuorittalció, ual noval deixaluuerial, constal d'un espali de
tralctalment de vouuminosos per al u'alproftalment deus malterialu que
eus integren i u'alcceptalció i tralnsferèncial de malterialus valuorittalbues.
- Augmentalr ual qualntitalt de residus recouuits seuectivalment al ual
Deixaluuerial Comalrcalu
Objectius trebaluu 2016

Objectius qualntitaltius i
qualuitaltius 2016

- Redalcció i alprovalció duralnt eu 2016 deu nou projecte de deixaluuerial
comalrcalu que galudirà de més serveis i valuorittalció de residus
vouuminosos.
- Redalcció deu regualment d'expuotalció de ual deixaluuerial comalrcalu i
pualntal de vouuminosos.

- Sou·uicitalr un aljut al u'ARC per al ual dinalmittalció deu nou taluuer de
prepalralció per al ual reutiuittalció de ual deixaluuerial comalrcalu.
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Nombre de visites
informaltittaldes
ANY
VISITES
ANY
VISITES
DEIXALLERIES
DEIXALLERIES

Qualntitalt de residus
gestionalts (excepte
especialus)

Qualntitalt de residus
especialus gestionalts

2011

190

2014

206

2012

159

2015

168

2013

146

2016

159

ANY

TONES

ANY

TONES

2011

4,03

2014

13,14

2012

8,85

2015

8,23

2013

0,62

2016

14,726

ANY

TONES

ANY

TONES

2011

18,52

2014

7,04

2012

9,73

2015

3,31

2013

0

2016

7,59

Valoració qianttatva delu objectiu.
Eu nombre de visites al ual deixaluuerial comalrcalu osciu·ual entre 150 i 200 alu uualrg d'alquests alnys.
Engualny hal disminuut respecte eus dos alnys alnteriors però es malnté dins alquestal fralnjal.
Peu que fal al ual qualntitalt de residus gestionalts talmbé osciu·ual balstalnt alu uualrg deus alnys. Eu 2011-
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2012 no es pot compalralr almb ual restal d'alnys jal que en alquest període encalral es gestionalven eus
residus especialus de total ual Xalrxal al tralvés de ual deixaluuerial comalrcalu.
Les daldes indiquen que calu potencialr ual deixaluuerial comalrcalu. No es veu cualralment unal
tendèncial al u'aluçal, ni peu que fal al ues visites rebudes ni alus residus gestionalts, com en ual
tendèncial generalu de ual Xalrxal de deixaluueries indicaltival deu que palssal al ual comalrcal.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Accions de miuuoral deu
1. Redalcció i alprovalció duralnt eu 2016 deu nou projecte de
servei
deixaluuerial comalrcalu que galudirà de més serveis i valuorittalció de
residus vouuminosos.
2. Redalcció deu regualment d'expuotalció
3. Sou·uicitud aljut dinalmittalció deu taluuer de prepalralció per al ual
reutiuittalció
Nous residus gestionalts
seuectivalment
Calmpalnyes

1. Pouiestirè
- calmpalnyal impualntalció servei de recouuidal de pouiestirè expalndit

Valoració qialitatva del uervei
S'està trebaluualnt intensalment en ual miuuoral qualuitaltival deu servei de deixaluuerial comalrcalu jal que
s'hal alprovalt duralnt eu 2016 eu nou projecte de deixaluuerial comalrcalu ual qualu galudirà de més
serveis, incuourà ual valuorittalció de residus vouuminosos i serà més aldequaldal al ues necessitalts de
ual comalrcal.
Palralu·ueualment s'hal redalctalt eu regualment d'expuotalció de ual deixaluuerial per talu de tenir mout cualr
eu funcionalment i necessitalts deu servei incuús albalns de posalr-uo en malrxal.
Talmbé s'està trebaluualnt almb ual dinalmittalció deu nou taluuer de prepalralció per al ual reutiuittalció
almb ual sou·uicitud d'un aljut.
Peu que fal alu servei de recouuidal de pouiestirè expalndit, igualu que al ual restal de ual comalrcal, no s'hal
pogut consouidalr degut alu talncalment de u'empresal. Vistal u'experièncial en ual recouuidal d'alquest
residu al ual comalrcal i al ues probuemàtiques que calusal ual seval gestió es pualntejal ual possibiuitalt, en
un futur, d'intentalr aldequalr un espali al ual noval deixaluuerial comalrcalu per talu de falciuitalr ual gestió
d'alquest residu.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Eu servei de deixaluuerial comalrcalu és un servei bàsic per al ual comalrcal. Lal deixaluuerial comalrcalu hal
de donalr respostal al ual gestió de residus que per ual seves calralcterístiques no es poden gestionalr
en alutres instalu·ualcions de ual comalrcal, alixí com al tots eus halbitalnts que no disposen de deixaluuerial
municipalu i al ues empreses de ual tonal. Per fer alixò calu unal noval deixaluuerial comalrcalu, que es almb
eu que s'està trebaluualnt alctualument i almb eu que calu continualr trebaluualnt.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves

-incorporalció de nous residus al ual deixaluuerial
comalrcalu. Es trebaluualrà almb envalsos ftosalnitalris.
- construcció de ual noval deixaluuerial comalrcalu
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- redalcció deu regualment i puecs de condicions de ual
instalu·ualció i uicitalció de u'expuotalció
- execució deu projecte de dinalmittalció deu taluuer per al
ual reutiuittalció deu CTR

Millores qualitatves

- aldalptalció de ues deixaluueries al ual noval normaltival de
recouuidal de RAEEs.
Gràfcu
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE LA XARXA DE DEIXALLERIES2016
Eu Conseuu Comalrcalu uideral unal Xalrxal Comalrcalu de Deixaluueries almb
eus següents objectius:
-Apropalr alquest servei alus municipis de menys de 2.000 halbitalnts
incorporalnt instalu·ualcions municipalus al ual xalrxal.
-Incorporalr ues deixaluueries municipalus al ual xalrxal per talu d’optimittalr
Descripció deu servei
serveis i recursos de gestió.
-Coordinalr i gestionalr serveis reualcionalts almb eu controu, ual gestió,
ues recouuides de residus i ual sensibiuittalció de ues deixaluueries
aldherides.
- Malncomunalr eu servei per talu d’almpuialr-uo de malneral més efcient.
- Augmentalr eu nombre de deixaluueries aldherides al ual xalrxal
comalrcalu.
Objectius trebaluu 2016
- Executalr unal segonal experièncial de malncomunalr eu servei entre
dos o més pobues.
- Fomentalr u'ús de ues deixaluueries al ual pobualció
Objectius qualntitaltius i
- miuuoral deu seguiment deu servei
qualuitaltius 2016
- prepalralció deu projecte deu taluuer de reutiuittalció i recicualtge
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Núm.
deixaluueries
ANY
INSTAL·LACIONS
ANY
INSTAL·LACIONS
aldherides al ual Xalrxal
2006
3
2012
24
2007

8

2013

24

2008

12

2014

25

2009

18

2015

26

2010

23

2016

26

2011

24

Núm.
deixaluueries
malncomunaldes
1. Deixaluuerial de u'Armenteral-Ventaluuó (2013)
Núm. visites deus usualris
al ues deixaluueries
informaltittaldes
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ANY

VISITES
DEIXALLERIES

ANY

VISITES
DEIXALLERIES

2012

5.409

2015

4.981

2013

4.683

2016

5.249

2014

3.714
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Núm. visites alu web de
deixaluueries

Núm. visites alu web deu
mercalt de segonal mà

ANY

VISITES WEB
DEIXALLERIES

ANY

VISITES WEB
DEIXALLERIES

2012

1938

2015

2328

2013

2099

2016

2703

2014

2084

ANY

VISITES WEB
MERCAT 2MA

ANY

VISITES WEB
MERCAT 2MA

2012

2052

2015

2044

2013

2966

2016

1203

2014

2415

Valoració qianttatva delu objectiu.
Engualny eu nombre de deixaluueries de ual Xalrxal s'hal malntingut. Actualument ual Xalrxal està formaldal
per 26 deixaluueries comptalnt ual deixaluuerial comalrcalu.
Peu que fal al ual nombre de municipis malncomunalts talmbé s'hal malntingut. Només ual deixaluuerial
de u'Armenteral-Ventaluuó prestal servei alus dos municipis.
Haln incrementalt un 5% de ues visites al ues deixaluueries de ual Xalrxal que tenen impualntalt eu
sistemal de gestió informàtic.
Peu que fal alu web de deixaluueries engualny haln alugmentalt ues sessions en un 14% essent un totalu
de 2.703 ues sessions realuittaldes. En calnvi eu web deu mercalt de segonal mà haln disminuut
dràsticalment eu nombre de sessions en calsi un 70% seguint ual tendèncial negaltival de u'alny
alnterior (1203 sessions.)
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Núm.
deixaluueries
ANY
DEIXALLERIES
ANY
informaltittaldes
INFORMATIT

DEIXALLERIES
INFORMATIT

2012

12

2015

14

2013

13

2016

12

2014

13

Núm. d'inspeccions i/o
reunions realuittaldes

Informes generalts
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ANY

INSPECCIONS/ ANYINSPECCIO INSPECCIONS/
REUNIONS
NS/REUNIONS
REUNIONS

2012

124

2015

53

2013

91

2016

27

2014

53

ANY

INFORMES

ANY

INFORMES
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Formalcions realuittaldes
Calmpalnyes realuittaldes

2010

Mensualus i
trimestralus

2014

alnualu

2012

trimestralu

2015

alnualu

2013

semestralu

2016

alnualu

2 formalcions palrticuualrs
Pualnifcalció i execució taluuers de reutiuittalció i recicualtge «Donal unal
alutral oportunitalt alus residus».

Núm. visites escoualrs al
deixaluueries

ANY

VISITES
ESCOLARS

ANY

VISITES
ESCOLARS

2013

6

2015

6

2014

5

2016

15
(522 escoualrs)

Valoració qialitatva del uervei
19 deixaluueries disposen deu sistemal informaltittalt de gestió de residus de ues qualus només 12
u'estaln utiuittalnt correctalment. Engualny hal disminuut eu que sembualval ual tendèncial al u'alugment
de ues deixaluueries que utiuitten alquest sistemal. Calu insistir doncs en ual informaltittalció d'alqueuues
deixaluueries que no haln alcalbalt d'impualntalr correctalment eu sistemal de gestió informàtic jal que
és unal bonal einal per al ual instalu·ualció.
Duralnt eu 2016 eu nombre d'inspeccions al ues deixaluueries i reunions almb eus aljuntalments haln
disminuut en generalu.
Engualny no s'hal realuittalt calp formalció al niveuu guobalu de ual Xalrxal però s'haln realuittalt dos
formalcions palrticuualr per u'entraldal de nous trebaluualdors al instalu·ualcions de ual Xalrxal de
deixaluueries.
Peu que fal al calmpalnyes s'hal estalt trebaluualnt en ual pualnifcalció i execució deus Taluuers de
reutiuittalció i recicualtge «Donal unal alutral oportunitalt alus residus» que es duraln al terme duralnt eu
2017 alu municipis de ual Xalrxal de deixaluueries que ho sou·uicitin.
Aquest alny haln alugmentalt mout eu nombre de visites d'escoualrs al ual deixaluuerial comalrcalu respecte
eus alnys alnteriors.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Duralnt eu 2016 en generalu eus serveis que s'ofereixen al ual Xalrxal de deixaluueries s'haln malntingut,
calu però trebaluualr aluguns alspectes de ual qualuitalt deus serveis.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves
Millores qualitatves
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- Augmentalr eu nombre de deixaluueries aldherides al ual
xalrxal comalrcalu.
- Fomentalr u'ús de ues deixaluueries al ual pobualció
- Miuuoral de ual senyaluittalció de ues deixaluueries
- Sessió de formalció deus responsalbues de ues
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deixaluueries almb visital alu nou CTR
- Orgalnittalció de taluuers de reutiuittalció i recicualtge de
residus alus municipis de ual Xalrxal
- Miuuores en eu web de ual Xalrxal de deixaluueries
- Miuuoral en eu seguiment deu servei
- Augmentalr eu nombre de deixaluueries que tenen
impuementalt eu sistemal de gestió informàtic de ual
Xalrxal
Gràfcu
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Geutó de reuidiu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS2016
Descripció deu servei
L’objecte d’alquest servei és ual recouuidal de diferents fralccions de
residus que per ues seves calralcterístiques són de difciu gestió.
Eu Conseuu Comalrcalu ofereix i coordinal eu servei de recouuidal de
residus especialus (pintures, dissouvents, ouis,....) eus qualus són
dipositalts al ues deixaluueries de ual Xalrxal. Eu sistemal de tralnsport
d’alquests residus es fal per un mitjà de tralnsport alutorittalt, de
malneral que galralnteixi eu tralnsport aldient per al caldal residu fns al ual
seval destinalció.
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D'alutral balndal eu Conseuu Comalrcalu talmbé gestional ual recouuidal
d'alqueuus residus que o bé, tot i no consideralr-se especialus, es
produeixen en petites qualntitalts (cds, balteries, tòners...) o bé ual
seval gestió és realuittal al tralvés de SIGs (residus d'alpalreuus euèctrics i
euectrònics, piues, pneumàtics...).

Objectius trebaluu 2016

- Augmentalr ual qualntitalt de residus recouuits seuectivalment al ual Xalrxal
de Deixaluueries
- Recouuir seuectivalment eu pouiestirè expalndit al ues deixaluueries de ual
Xalrxal halvent trobalt un recuperaldor comalrcalu que en redueix eu preu
de tralctalment.

- Adalptalció de ues deixaluueries al ual noval normaltival de recouuidal de
RAEEs.
- Miuuoral deu seguiment deu servei.
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Qualntitalt de residus
ANY
NÚM. RECOLLIDES
TONES
especialus gestionalts
2013
36
25,4
Objectius qualntitaltius i
qualuitaltius 2016

Qualntitalt d'oui vegetalu
gestionalt

Qualntitalt de ralees
gestionalts

Qualntitalt de piues
gestionaldes
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2014

56

27,8

2015

51

27,7

2016

73

40,1

ANY

NÚM. RECOLLIDES

TONES

2013

-

7,5

2014

-

5,5

2015

-

4,0

2016

-

6,0

ANY

NÚM. RECOLLIDES

TONES

2012

-

11,2

2013

-

11,3

2014

-

17,

2015

-

41,9

2016

102

50,4

ANY

NÚM. RECOLLIDES

TONES

2012

-

0,95

2013

-

2,1
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Qualntitalt de pneumàtics
gestionalts

Nous residus gestionalts
seuectivalment

2014

-

1,2

2015

-

1,3

2016

-

1,6

ANY

NÚM. RECOLLIDES

TONES

2014

-

5,5

2015

-

6,7

2016

6

6,4

1. Pouiestirè

Valoració qianttatva delu objectiu.
En generalu ual qualntitalt de residus gestionalts eu 2016 al tralvés de ual Xalrxal haln alugmentalt
consideralbuement respecte u'alny alnterior (residus especialus 11%, oui vegetalu 33%, ralees 17% i
piues 18,75%), excepte en eu cals deus pneumàtics que hal disminuut un 4,5% .
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Accions de miuuoral deu servei
Incidències deu servei de recouuidal
Nous residus gestionalts
1. Pouiestirè
seuectivalment
Calmpalnyes
- calmpalnyal impualntalció servei de recouuidal de pouiestirè expalndit
Valoració qialitatva del uervei
Eu servei de recouuidal de pouiestirè expalndit no s'hal pogut consouidalr degut alu talncalment de
u'empresal.
S'hal posposalt u'aldalptalció de ues deixaluueries al ual noval normaltival de recouuidal de RAEEs jal que
u'ARC no hal estipuualt encalral ues daldes que calu recopiualr.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Engualny haln alugmentalt consideralbuement alugunes de ues fralccions que es recuuuen al tralvés de ual
Xalrxal seguint ual tendèncial al u'alugment deus úutims alnys. Calu seguir trebaluualnt en eus alspectes
qualuitaltius deu servei.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves
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-incorporalció de nous residus al ues deixaluueries
(càpsuues de calfè).
- increment deu 8% de ues tones gestionaldes al tralvés
deus serveis de recouuidal de ual Xalrxal
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- uicitalció deu nou contralcte de recouuidal de residus
especialus (juny 2017)
- aldalptalció de ues deixaluueries al ual noval normaltival de
recouuidal de RAEEs.
- miuuoral deu seguiment deus serveis

Millores qualitatves
Gràfcu
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Protecció de la
biodiveruitat i protecció
delu animalu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT I PROTECCIÓ DELS
ANIMALS2016
al) L’objecte d’alquest servei es ual recouuidal d’alnimalus
albalndonalts, recercal deu propietalri i, si s’escalu, u'alcouuidal
en centre comalrcalu i u'aldopció.

Descripció deu servei

Objectius almbientalus

Objectius qualntitaltius per
2016

b) Lal uegisualció de protecció deus alnimalus determinal ues
competències municipalus en alquest àmbit. Eu servei
comalrcalu per al donalr respostal al alquestes competències
constal de: ual recouuidal d’alnimalus albalndonalts, recercal deu
propietalri i, si s’escalu, u'alcouuidal i/o aldopció. Aquestes
alctivitalts es faln en eu malrc d’un centre d’alcouuidal d’alnimalus
on són malntinguts conforme al ual uegisualció de benestalr
alnimalu vigent. Eu conseuu Comalrcalu talmbé pot oferir serveis
alssocialts al alquestes recouuides que són de competèncial
municipalu.
c) Aquest servei evouucional calp al unal gestió comalrcalu més
directal almb cou·ualboralció de ues alssocialcions de defensal
d'alnimalus comalrcalus.
 Miuuoral deu controu de ual gestió deu servei de recouuidal
d'alnimalus domèstics albalndonalts i comunicalció de daldes
alus ens impuicalts.
 Incorporalció deus nous protocous i serveis derivalts deu nou
contralcte de concessió.
 Ampuialció deu web deu servei incuoent ual gestió i daldes deu
servei.
 Augmentalr eu nombre de retorns i aldopcions
 Reduir eu nombre d’eutalnalsies per algressions en eu centre

Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Núm. recouuides
207 gossos i 78 galts recouuits
Núm. retorns
88 gossos i 1 galt retornalts
Núm. aldopcions
59 gossos i 5 galts aldoptalts
Núm. morts
11 gossos morts i 30 galts, 5 gossos i 23 galts per eutalnàsial
Valoració qianttatva delu objectiu.
És eu primer alny on, en ues sortides deus alnimalus deus centres, eu nombre de retorns alus
propietalris superal eu nombre d’aldopcions. És un cualr indicaltiu de u’alugment de sensibiuittalció i
d’impualntalció deus microxips alus alnimalus.
* Eu nombre de galts recouuits alixí com eus eutalnalsialts talmbé incuouen ues intervencions al 27
couònies.
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Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Posaldal en funcionalment
de ual pualtalformal de gestió
Nou contralcte i convenis
Valoració qialitatva del uervei
Avaliació general del uervei: concliuionu
S’haln continualt eus procediments halbitualus de recouuides però calu fer calnvis, sobretot peu que fal
alu seguiment. S’haln rebut trucaldes d’aljuntalments descontents deu servei ofert.
Aquestes modifcalcions es posalraln en pràctical al palrtir deu nou contralcte per u’alny 2017.
Propouteu de millora per a 2017
Promoure ual impualntalció de xip per alugmentalr eus retorns
Millores quanttatves
Promoure u’aldopció al tralvés de ual pàginal web
Promoure i fer seguiment de ual pualtalformal de gestió com al vial de
comunicalció almb u’Associalció Protectoral d’Animalus i Pualntes de
Figueres
Millores qualitatves
Malntenir eu web alctualuittalt i enuualçalr-uo periòdicalment al ues xalrxes
socialus.
Realuittalr inspeccions trimestralus al ues instalu·ualcions d’alcouuidal.
Més informalció alu web: http://cuidalm.medialmbient-alutempordal.org/
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Protecció de la
biodiveruitat i protecció
delu animalu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE REGISTRE D’ANIMALS I LLICÈNCIES2016
L’objecte d’alquest servei es potencialr ues inscripcions alu cens
d’alnimalus de compalnyial i de ues uuicències de gossos periuuosos

Descripció deu servei

Objectius de trebaluu per
2016

Eus serveis de registre o cens municipalu d’alnimalus de compalnyial i
tralmitalció de uuicèncial de gossos periuuosos són de competèncial
municipalu. Lal Generaluitalt de Caltaluunyal disposal d’un registre
generalu que es nodreix al palrtir deus censos municipalus. Lal talscal
aldministraltival de cens d’alnimalus de compalnyial i ues calmpalnyes
potencialnt ues inscripcions són ual balse d’alquest servei comalrcalu,
importalnt talmbé per falciuitalr eu retorn deus gossos recouuits alus
seus propietalris.
 Augmentalr eu nombre d’alnimalus registralts al u’ANICOM
 Potencialr u’ús de u’ANICOM per palrt deus aljuntalments
 Obtenir u’alutorittalció d’alccés al mode d’usualri de tots eus
aljuntalments de ual comalrcal

Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Núm. xerraldes al ens uocalus
17 /68
Núm de municipis
65
alssessoralts
Núm alutorittalcions alccés
33/68
ANICOM
Núm gossos registralts
1167
Núm de uuicències
13
tralmitaldes
Valoració qianttatva delu objectiu.
Duralnt eu 2016 es valn dur al terme ues xerraldes sobre recouuidal i registre d’alnimalus, de ues qualus
es fal unal valuoralció mout positival respectal al u’alssistèncial deus consistoris. Malugralt alixò, però, no
s’hal vist alugmentalt eu nombre d’alutorittalcions municipalus per al que des deu Conseuu Comalrcalu
de u’Aut Empordà es pugui alccedir alu registre de caldalscun d’alquests ens.
Peu que fal al ues uuicències, només s’haln tralmitalt 13 uuicències en 55 municipis que poden utiuittalr
alquest servei.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Municipis que haln alssistit
66
al ues xerraldes informaltives
alnicom
Valoració qialitatva del uervei
S’hal retornalt u’alctualuittalció deu registre d’ANICOM alus consistoris de malneral que s’algiuittin eus
tràmits per alu registre d’alnimalus. S'hal fet unal formalció per al falciuitalr ual talscal.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Calu incidir periòdicalment al ual pobualció i alus ens uocalus de ual necessitalt de malntenir alctualuittalt eu
registre ANICOM, i potencialr-ne u’ús. Aquest serà imprescindibue al u’horal de gestionalr eu nou
refugi d’alnimalus. Auhoral, s’hal insistit al u’Associalció Protectoral d’Animalus i Pualntes de Figueres que
talmbé en falci ús, com al mínim almb eus alnimalus deu servei, i informi alus nous propietalris de
u’obuigaltorietalt de censalr eus alnimalus alu seu aljuntalment.
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Propouteu de millora per a 2017
Augmentalr eu nombre d’alnimalus registralts al u’ANICOM al tralvés deu
Millores quanttatves
servei d’aldopcions.
Millores qualitatves
Més informalció alu web: http://cuidalm.medialmbient-alutempordal.org/
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Protecció de la
biodiveruitat i protecció
delu animalu
MEMÒRIA DEL SERVEI DE CONTROL DE POBLACIÓ D'ANIMALS SALVATGES
URBANS2016
Eu controu de ues pobualcions d'alnimalus saluvaltges urbalns que tenen
incidèncial al niveuu supralmunicipalu i necessiten de souucions al niveuu
de territori.
Lal gestió i controu deus alnimalus saluvaltges urbalns és unal de ues
competències municipalus. Caldal vegaldal més hi hal calnvis en ues
estraltègies ecouògiques de moutes espècies alutòctones o forànies i
que conviuen en u'àmbit urbà calusalnt desaljustos en eu sistemal
ecouògic en u'entorn urbà i mouèsties al ual pobualció.
Descripció deu servei
En alquest àmbit s'incuouen:
- Controu de couònies de galts.
- Controu d'espècies d'alus
- Estudis i gestió d'espècies invalsores.
Aquest servei vou contribuir al ual gestió d'alquestal probuemàtical, en
eu moment que alquestal s'hal de respondre al niveuu supralmunicipalu.
Objectius almbientalus
Objectius qualntitaltius per
 Engegalr ual proval piuot de controu i gestió de couònies de
2016
galts en 3 municipis
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Núm. couònies gestionaldes
1
Núm galts/es esteriuittalts
8
Valoració qianttatva delu objectiu.
A tralvés deu Conseuu Comalrcalu només es val gestionalr unal couònial al Luers, jal que eu cost
d’esteriuittalció de caldal galt super eu 100€, i eus aljuntalments ho consideren un preu malssal euevalt.
Duralnt eu 2016, aluguns aljuntalments ho valn fer directalment almb u’Associalció Protectoral
d’Animalus i Pualntes de Figueres sense posalr-ho en coneixement deu servei. En alquest cals, es
desconeix si valren realuittalr eus testos pertinents, però es coneix que es valn gestionalr fns al 26
couònies, almb uns 50 individus recouuits.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Indicaldor 1
Correcte alpuicalció deu protocou
Valoració qialitatva del uervei
És un servei calr i deu qualu no s’en pot fer un seguiment i un desenvouupalment correcte per palrt
deu CCAE. L’APAPF ho realuittal almb eus seus protocous i no se’n té constàncial.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Degut al ual malncal de personalu per alu seguiment deu servei, alquest no es pot desenvouupalr almb
ues condicions més falvoralbues per talu que esdevingui ual referèncial i eus aljuntalments eu sou·uicitin.
Mentre no es puguin destinalr recursos humalns alquest servei ui malncalraln hores de dedicalció.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves
- Fer alpuicalr correctalment eus protocous al u’APAPF
Millores qualitatves
- Dedicalr més hores de personalu
Més informalció alu web: http://cuidalm.medialmbient-alutempordal.org/
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Protecció civil
MEMÒRIA DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ D'INCENDIS2016
Aquest servei trebaluual en dues vessalnts diferents i aluhoral
reualcionaldes:

Deucripció del uervei

1. Lal redalcció de documents de pualnifcalció reualcionalts almb
de protecció civiu. Concretalment s'ofereix eu servei de
eualboralció de pualns de protecció civiu alus municipis per talu
de falciuitalr alus aljuntalments eu compuiment de u’obuigalció
d’eualboralr eus pualns de protecció civiu que estalbueix ual Luei
4/1997, de 20 de malig, de protecció civiu al Caltaluunyal.
2. Eu foment de ues neteges de ues fralnges de prevenció
d'incendis al u’entorn deu nucuis halbitalts. A palrtir de ual redalcció
deus Puànous de deuimitalció de fralnges per al ual prevenció
d’incendis i diversos projectes executius es fomental, almb
u'alssessoralment tècnic i aldministraltiu, u’execució de ual netejal
de ues fralnges que sou·uicitin eus aljuntalments.



Objectiu de treball 2016

Redefnició deu servei comalrcalu per al donalr suport alus
aljuntalments en ual netejal de fralnges de prevencio
d'incendis.
 Redalctalr pualns d'emergències DUPROCIM
No hi halvial objectius qualntitaltius en alquest servei.

Objectiu qianttatiu
per 2016
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
DUPROCIMs redalctalts
S'hal inicialt ual redalcció de 11 DUPROCIMs.
Valoració qianttatva delu objectiu.

Duralnt eu 2016 s'haln encalrregalt alu Conseuu comalrcalu 11 redalccions deu DUPROCIM i s'haln fet eus
tràmits per inicialr eu servei de revisió de pualns almb alquest nou formalt que es fnaluittalraln eu
primer semestre de 2017.
S'hal introduit alu web de u'àreal de medi almbient ual informalció bàsical sobre eus serveis comalrcalus
de protecció civiu i prevenció d'incendis peus aljuntalments alctualus i fns ual crealció defnitival d'un
nou servei alu 2017.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Rectifcalcions de puànous
5
redalctalts
Valoració qialitatva del uervei
Duralnt alquest període hal calugut fer alugunes rectifcalcions al puànous de deuimitalció per al ual
prevenció d'incendis.
D'alutral balndal s'hal incidit mout en ual informalció alus aljuntalments per al fomentalr eu trebaluu en
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alquestal temàtical:
 S'hal informalt alus aljuntalments deu servei de ual Diputalció de Gironal per al continualr eu
procés per al realuittalr ual netejal de ues fralnges de protecció.
 Fomentalr, mitjalnçalnt ual informalció alus aljuntalments al tralvés deu web, u'execució de ual
netejal de fralnges de protecció.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Eu servei de protecció civiu es balsalval en un Pual de suport comalrcalu per al ual protecció civiu i val
estalr vigent fns alu 2014. Des d'alqueuual daltal i per malncal d'estructural tècnical específcal, no s'hal
realuittalt calp alcció. Duralnt u'alny 2016, i almb ual posaldal en malrxal deu servei de suport tècnic per al
ual prevenció d'incendis de ual Diputalció de Gironal, eu Conseuu Comalrcalu de u'Aut Empordà hal
cou·ualboralt en ues alccions per alus aljuntalments en alquestal temàtical. Duralnt u'alny 2015 val
redalctalr eu Puànous de deuimitalció per al ual prevenció d'incendis i eu 2016 s'hal estudialt ues
necessitalts deus aljuntalments de ual comalrcal per talu de falciuitalr-uos ues talsques que es requereixen
per al executalr ual netejal de ues fralnges de protecció alus nucuis halbitalts.
Palralu·ueualment s'hal donalt respostal al aluguns aljuntalments peu que fal al falciuitalr ual redalcció de
pualns de protecció civiu en eu nou formalt DUPROCIM.
Propouteu de millora per a 2017
Incrementalr eu nombre d'aljuntalments interessalts al encalrregalr eu
suport tècnic comalrcalu per al temàtiques de protecció civiu o
Millores quanttatves
prevenció d'incendis.

Millores qualitatves

Defnir eus nous serveis de protecció civiu almb ual revisió deu Pual de
suport comalrcalu al ual protecció civiu.
Procedir al ual crealció deu servei comalrcalu de prevenció d'incendis
mitjalnçalnt ual redalcció deu seu regualment i ual presentalció alus
municipis.

Imatgeu

Més informalció alu web: http://medialmbient-alutempordal.org/serveis.alspx?IIDCp39.4
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MEMÒRIA DEL SERVEI DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA2016

Descripció deu servei

Servei de balse que pretén gestional ual contralctalció d’energial
euèctrical municipalu i fer un seguiment mensualu de ual malteixal almb
u’objectiu de miuuoralr u'efcièncial energètical de ues instalu·ualcions i
u’estaluvi energètic deus municipis de u’Aut Empordà.
Consouidalr eu servei de comptalbiuitalt energètical inicialt eu 2014 almb
37 municipis i incrementalr-uo.
-

Objectius trebaluu 2016

Objectius qualntitaltius
2016

- Incrementalr eu nombre de municipis aldherits alu nou conveni de
comptalbiuitalt energètical.
- Incrementalr eu nombres de subministralments al controualr.

Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Nb de pòuisses donaldes
727
d’alutal alu progralmal de
comptalbiuitalt energètical.
Nb de pòuisses donaldes
0
de balixal alu progralmal de
comptalbiuitalt energètical.
Nb de recualmalcions
0
tralmitaldes al ual
comercialuittaldoral
Nb d’estudis compalraltius
3
de preus de mercalt.
Valoració qianttatva delu objectiu.
Duralnt eu 2016 s’hal redalctalt un nou conveni deu servei de comptalbiuitalt energètical. Lal diferèncial
més importalnt al destalcalr respectal al u’alnterior conveni és que u’ACE peu 2017 realuittalrà ues
recualmalcions i tralmitalcions al ues compalnyies, per alquest motiu eus valuors de recualmalcions són 0
en ual valuoralció de ues daldes deu 2016.
Un totalu de 38 municipis haln signalt eu nou conveni de comptalbiuitalt energètical, 7 deus qualus són
municipis de noval impualntalció. En totalu es gestionalraln unes 727 pòuisses euèctriques. Eus
municipis que no haln vougut continualr almb eu servei per u’alny 2017 són: Biure, Palu, Viualfalnt i
Pontós.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Gralu de saltisfalcció deu
No hi haln daldes recouuides deu gralu de saltisfalcció deus aljuntalments.
servei per palrt de
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u’aljuntalment.
% de recualmalcions
tralmitaldes èxit
Valoració qialitatva del uervei
Duralnt eu 2016 u’ACE hal cou·ualboralt almb eu projecte ENFOC almb u’objectiu de conèixer eu
funcionalment d’un alutre progralmal de comptalbiuitalt energètical (GEMWEB) i poder compalralr
alutres progralmalri deu mercalt.
Vistes ues funcionaluitalts deu progralmal Gemweb es val decidir renovalr eu contralcte almb ual
Diputalció de Gironal peu progralmal alctualu d’Atigrene Energital.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Eu servei es valuoral mout positivalment jal que pràcticalment tots eus aljuntalments que formalven
palrt deu conveni alnterior de comptalbiuitalt energètical haln vougut renovalr almb ual noval propostal
de servei. Auhoral, 7 municipis de ual comalrcal haln sou·uicitalt formalr palrt deu servei almb ual signaltural
deu nou conveni.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves

Millores qualitatves

Incrementalr fns al 850 eu nombre de pòuisses al gestionalr peu servei.
Monotorittalr 10 edifcis púbuics.
Es preveu peu 2017 ual incorporalció d’un nou tècnic al u’ACE que
permetrà tenir un controu mensualu de ues falctures i miuuoralr alixí ual
qualuitalt deus servei.

Imatgeu

Més informalció alu web: http://www.medialmbient-alutempordal.org/
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MEMÒRIA DEL SERVEIS REDACCIÓ I SEGUIMENT DELS PAESC2016

Descripció deu servei

Arraln deus compromisos que aldquireix un aljuntalment almb ual
signaltural deu Palcte d’Aucaludes i alucaludesses per al u'energial i cuimal
( Malyors Adalpt), o per pròpial inicialtival, un aljuntalment pot pualnifcalr
ual seval gestió energètical almb u’objectiu de fer-ual econòmical i
almbientalument més sostenibue.
L’einal de pualnifcalció per al fer-ho possibue és eu PAESC. Constal d’unal
dialgnosi energètical deu municipi seguit d’un pual d’alcció almb ues
alctualcions al realuittalr i ual seval temporaluittalció. Aquest document
requereix un informe de seguiment bialnualu.
- Executalr alccions d'informalció al ual pobualció

Objectius trebaluu 2016

Objectius qualntitaltius
2016

- Consouidalr eu web -CO2 com al punt de referèncial informaltiu.
- Redalctalr eu PAESC de 6 municipis de ual comalrcal.
- Eualboralr 2 informes de seguiment de PAES.

Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Nb de PACE redalctalts.
0
Nb
d’informes
de 1 nou informe de seguiment
seguiment
de
PAES
eualboralts.
Nb d’alccions PAES
Es desconeix ual daldal
realuittaldes per municipis
Nb d’alccions PAES no
Es desconeix ual daldal
realuittaldes per municipis
Nb de noves alccions
2 noves alccions
proposaldes alus informes
de seguiment per
municipi
Valoració qianttatva delu objectiu.
Duralnt eu 2016 no s’hal redalctalt calp PAESC jal que alctualument no es disposal de ual metodouogial de
redalcció per eualboral eu document. Aquestal metodouogial u’hal de falciuitalr ual Diputalció de Gironal.
Talnmalteix, deus dos municipis de ual comalrcal que halvien de redalctalr u’informe de seguiment deu
PAES s’hal redalctalt eu deu municipi de Calpmalny.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Gralu de saltisfalcció deu
No hi haln daldes recouuides deu gralu de saltisfalcció deus aljuntalments.

56

MEMÒRIA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ
servei per palrt de
u’aljuntalment.
Valoració qialitatva del uervei
Es valuoral mout positivalment ual palrticipalció que hal tingut u’aljuntalment de Calpmalny en eu procés
d’eualboralció de u’informe de seguiment deu PAES. S’haln incorporalt alugunes alctualcions
interessalnts alu PAES i per alutre balndal, s’haln euiminalt d’alutres que s’haln consideralt inalssumibues
peu municipi.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Auguns municipis de ual comalrcal resten al u’esperal de poder tenir eu PAESC jal que sinó no poden
optalr al ues subvencions alnualus que treu ual Diputalció de Gironal sobre u’estaluvi i u’efcièncial
energètical.
Propouteu de millora per a 2017
- Lal redalcció deu 5 PAESC.
Millores quanttatves
- Lal redalcció de 20 informes de seguiment de PAES jal eualboralts
segons ual metodouogial de ual Diputalció de Gironal.
Es preveu peu 2017 ual redalcció de ual metodouogial per palrt de ual
Millores qualitatves
Diputalció de Gironal.
Imatgeu

Més informalció alu web: http://www.medialmbient-alutempordal.org/
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MEMÒRIA DEL SERVEIS DE PLANIFICACIÓ D’ACCIONS PER A L’ADAPTACIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC2016
L’objectiu és preveure i pualnifcalr ues conseqüències deu calnvi cuimàtic
al ual comalrcal i realuittalr alccions per al aldalptalr eu territori i al pobualció al
alquests calnvis.
Descripció deu servei

Aquest projecte s'inicial almb unal pualnifcalció comalrcalu per al
u'aldalptalció alu calnvi cuimàtic al ual qualu s'hi podraln aldherir tots eus
municipis. Aquest document malrcalrà ual uínial d'alccions al realuittalr per
aldalptalr ual comalrcal, eus serveis, ual pobualció... alus calnvis cuimàtics que
s'esperen per al ual comalrcal. Talmbé té reuuevalnt importàncial u'alcció de
sensibiuittalció i informalció al ual pobualció sobre alquestal temàtical.
Redalctalr eu Pual d’Adalptalció alu calnvi cuimàtic.

Objectius trebaluu 2016

Objectius qualntitaltius
2016

- Analuittalr eu gralu de palrticipalció que hal tingut eu procés de redalcció
deu Pual d’Adalptalció deu calnvi cuimàtic.

Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Nb de palrticipalnts alus 27
taluuers de palrticipalció.
Nb d'alucaludes presents al
17
ual palrticipalció
Nombre d'enquestes de
45
palrticipalció on uine
Valoració qianttatva delu objectiu.
S'hal alconseguit que ual maljorial de sectors econòmics de ual comalrcal siguin coneixedors deus
trebaluus de redalcció deu Pual d'aldalptalció. Talnmalteix, és en ues taluues de palrticipalció per sectors on
s'hal alssouit unal miuuor respostal de palrticipalció, sobretot peu que fal al ual taluual d'espalis nalturalus i
forestalus alixí com u'algricuutural.
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Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Visites alu web d'energial i
cuimal
Valoració qialitatva del uervei
Tot i no tenir indicaldors específcs respecte u'interès de ual temàtical al ual comalrcal, deu malteix Pual
talmbé es dedueix que caludrà fer unal talscal importalnt de sensibiuittalció per al donalr al conèixer
u'aldalptalció que caludrà fer al ual comalrcal dalvalnt eu calnvi cuimàtic i alvaluualr-ne u'interès de ual
pobualció.
Avaliació general del uervei: concliuionu
S'hal inicialt ual redalcció deu Pual d'alcció per al u'aldalptalció alu calnvi cuimàtic duralnt u'alny 2016, ual
previsió de fnaluittalció deu trebaluu és per ual talrdor 2016.
S'hal introduut eu valuor "cuimal" alu web d'informalció sobre energial i ues daldes i enquestes sobre eu
Calnvi cuimàtic.
S'hal introduut talmbé eu cuimal alu nom de u'Agèncial Comalrcalu de u'Energial i cuimal.
Palrticipalció al ual setmalnal de ual cièncial “Refestal” almb dos taluuers sobre u'efcièncial energètical i
xerraldes sobre eu Calnvi cuimàtic alus centres de secundalrial.
Propouteu de millora per a 2017

Millores quanttatves

Millores qualitatves

- Aprovalr eu PLal d'aldalptalció alu calnvi cuimàtic.
- Realuittalr, en cou·ualboralció almb alutres aldministralcions o no, alccions
per al ual difusió al ual pobualció de ues necessitalts d'aldalptalció alu
territori alu calnvi cuimàtic.
- Buscalr fnalnçalment i sinergies per al realuittalr ues alccions
presentaldes alu Pual.
- Fer seguiment de ues alctivitalts de u'àreal de medi almbient peu que
fal al emissions i aldalptalcions alu calnvi cuimàtic ( incuosal cogeneralció
euèctrical de u'albocaldor).

Imatgeu
Més informalció alu web: http://www.medialmbient-alutempordal.org/ i energial.medialmbientalutempordal.org
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MEMÒRIA DEL SERVEI DE CAMPANYES I ACTIVITATS DE SENSIBILITACIÓ
AMBIENTAL2016
L’objectiu de ues calmpalnyes és eu de ual miuuoral deus resuutalts
almbientalus deus serveis oferts al niveuu comalrcalu alixí com unifcalr eus
missaltges al ual pobualció al niveuu comalrcalu per al serveis simiualrs.

Descripció deu servei

Objectius de trebaluu

Eu Conseuu Comalrcalu portal al terme calmpalnyes diverses sobre
temàtiques medialmbientalus, maljoritàrialment mitjalnçalnt ual imaltge
deu personaltge “Pitu Tries”, dirigides alus diferents segments de
pobualció d’alqueuus municipis que estaln aldherits alu servei sobre eu
qualu es realuittal ual calmpalnyal. L’objectiu de ues calmpalnyes és eu de ual
miuuoral deus resuutalts almbientalus deus serveis oferts al niveuu comalrcalu
i ual tralnspalrèncial de ual informalció reualcionaldal almb alquests. Les
propostes s’ofereixen en eu caltàueg de serveis d’educalció i
informalció de u’àreal de medi almbient.
 Executalr ual calmpalnyal de recouuidal seuectival aldreçaldal alu
turisme
 Executalr ual calmpalnyal de recouuidal seuectival aldreçaldal al ual
pobualció uocalu: infalntiu i alduuts.

Objectius qualntitaltius
per 2016
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Núm calmpalnyes
2
executaldes
Núm de municipis en
6
calmpalnyal seuectival
Núm d'empreses en
6
calmpalnyal seuectival
Núm exposicions
1
itineralnts
Valoració qianttatva delu objectiu.
Engualny no s'hal potencialt ual itineràncial de ues exposicions. L'exposició d'en Pitu Tries nomès hal
tingut unal sortidal en tot eu 2016. Aquestal exposició jal hal circuualt peus municipis que souen
sou·uicitalr recursos, i per talnt, engualny no s'hal repetit.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Gralu d'impuicalció de ues
no hi hal indicaldor
empreses

Valoració qialitatva del uervei
Campanya tiriume
S'hal denotalt que en ual graln maljorial deus càmpings no hi hal halgut un esforç per ual reutiuittalció
o recicualtge deus seus residus vers eus taluuers. Auguns càmpings jal disposen de bosses almb ual seval
imaltge. Hi hal moutal diferèncial entre càmpings segons u’origen deu púbuic, alixí com en eu temps.
En aluguns càmpings eu taluuer s’hal utiuittalt com al gualrderial i no com al propostal de taluuer almb
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discurs concret,però en calnvi tenen un púbuic mout consciencialt en alquests temes, eus qualus
reben mout bé ual propostal.
Lal tipouogial de taluuers eral aldequaldal peu púbuic i hal tingut bonal alcceptalció. Eus espalis i malterialu
haln estalt aldequalts. Un cop s’hal inicialt ual propostal eus equips deus càmpings haln cou·ualboralt en
tot moment.. Lal imaltge de ual propostal en eu muntaltge hal estalt bonal.
Campanya freu
L’alctivitalt 1, de pintalr malndalues, hal tingut mout bonal rebudal entre eus visitalnts de ues fres. Eus
nens i nenes s’entretenien pintalnt mentre eus palres i malres s’informalven de ual gestió deus
residus i ual importàncial deu recicualtge. Caludrà tenir en compte, per al properes edicions,
u’alforalment de u’espali de ual calrpal. Lal graln alfuèncial de palrticipalnts feial que u’espali quedés taln
reduut que difcuutalval ual difusió d’informalció alus palres.
Peu que fal al u’alctivitalt 2, eu monòueg es val alnalr aldalptalnt segons ual respostal deu púbuic. Així, al ual
primeral edició eral un monòueg més distalnt i expuicaltiu, i es val alnalr convertint en un espectalcue
dinàmic on ual intervenció deu púbuic val esdevenir essencialu. Auguns palrticipalnts podien pujalr al
u’escenalri al formalr palrt deu show aljudalnt al en Pitu Tries al recicualr correctalment.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Les dues calmpalnyes proposaldes duralnt u'alny 2016 haln estalt mout dirigides al sectors concrets.
Aquest sistemal és interessalnt en ual mesural que s'alrribal al púbuics diferents respecte al
calmpalnyes malssives. ual calmpalnyal de fres tindrà continuutalt eu 2017 i u'alcció proposaldal alus
càmpings es compuementalrà almb un alutre projecte piuot que tindrà en compte eus resuutalts
d'alquestal calmpalnyal.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves



Calmpalnyal almb alctivitalts per ual foment de ual recouuidal
seuectival al ues fres ( taluuers i espectalcue Pitu tries)
 Calmpalnyal de comunicalció per al fer coneixer eu nou
CTR: calnvis d'imaltge alu web, informalció deu centre,
Millores qualitatves
estalbuiment deus primers recursos comunicaltius
aldreçalts al visitalnts potencialus per al fomentalr visites
( conte, robots, joc interalctiu...)
 Calmpalnyal d'impualntalció per al ual recouuidal de FORM alus
municipis que realuittin eu servei al niveuu comalrcalu.
Més informalció alu web: http://educalcio.medialmbient-alutempordal.org/
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MEMÒRIA DEL SERVEI DEL PROGRAMA PEDAGÒGIC AMBIENTAL PER A CENTRES
ESCOLARS2016
L’objecte d’alquest servei es oferir serveis i propostes pedalgògiques
aldalptaldes al curricuuum escoualr per talu de difondre coneixements
almbientalus de ual comalrcal i fer sensibiuittalció al ual pobualció en edalt
escoualr.Eu Conseuu Comalrcalu ofereix un progralmal pedalgògic al ues
escoues de ual comalrcal com al malrc per alu trebaluu de u’educalció
almbientalu. Les seves uínies de trebaluu generalus:
Descripció deu servei
- Unal pualtalformal per al compalrtir i intercalnvi d’eines per al trebaluualr
temes almbientalus al u’escoual. La Col·lecció
- Unal recouuidal de palper per al u’escoual incorporalnt un retorn en
palper recicualt. Re-paper
- Unal àmpuial ofertal educaltival alnualu almb propostes d’alctivitalts i
calmpalnyes d’educalció almbientalu.
Objectius de trebaluu






Cou·ualboralr almb Eu servei educaltiu de u'Aut Empordà
Editalr un dossier pedalgògic
Fomentalr u'ús de ual Cou·uecció
Augmentalr ues visites al u'albocaldor comalrcalu

Objectius qualntitaltius
per 2016
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Núm visites albocaldor
15 centres educaltius almb 557 aluumnes
Núm xerraldes almbientalus
2

Núm visites CRT Auberal
11 escoues almb 512 aluumnes
Núm escoues Re-palper
64
Tones palper recouuides al
68.143
tralvés de Re-palper
Palquets de fouis recicualts
305
Activitalts al Lal Cou·uecció
0
Valoració qianttatva delu objectiu.
Duralnt eu 2016 es val destinalr unal palrt deu pressupost d'educalció almbientalu alu tralnsport i
monitoraltge de ues visites al u'albocaldor comalrcalu. D'alquestal malneral hal falciuitalt que ues escoues
estiguin més predisposaldes al realuittalr ual sortidal d'un malt al ues instalu·ualcions.
Engualny s'haln realuittalt mout poques xerraldes de sensibiuittalció alus instituts i centres educaltius.
Lal sou·uicitud de visital deu CTR Auberal hal disminuut en unal mitjalnal de 200 aluumnes.
Talnt eus quiuos recouuits com eus palquets retornalts de palper recicualt haln alugmentalt
uueugeralment, alixò fal pensalr que caldal vegaldal més, ues escoues estaln alvessaldes alu recicualtge deu
palper. Malugralt alixò, ues escoues no s'alcostumen al entralr ues alctivitalts alu web de Lal Cou·uecció.
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Cou·ualboralció almb eu SE
Lal Cou·uecció
Valoració qialitatva del uervei
S'haln d'estalbuir indicaldors qualuitaltius deu servei.
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Avaliació general del uervei: concliuionu
 Calu malntenir eu tralnsport i monitoraltges subvencionalts si es té ual vouuntalt que ues
escoues visitin reguualrment ues instalu·ualcions deu dipòsit controualt o deu futur CTR.
 És necessalri fer més difusió de ues xerraldes de sensibiuittalció de ual recouuidal seuectival,
sobretot entre ues escoues. Peu que fal al ues xerraldes en municipis, no souen tenir galire
quòrum, i qui alssisteix moutes vegaldes jal té eus coneixements i realuittal ual sepalralció.
 Calu repualntejalr ues alctivitalts de Lal Cou·uecció. Només funcional qualn eus mestres tenen ual
obuigalció al penjalr ues alctivitalts per obtenir unal alutre alctivitalt o eu palper recicualt que
pertocal.
Propouteu de millora per a 2017





Seguir almb u'alugment de visites al u'albocaldor
Fer, com al mínim, 5 xerraldes al centres educaltius
Pualnifcalció deu centre d'educalció almbientalu i eu seu
funcionalment al niveuu d'ofertal pedalgògical i projectes
almbientalus comalrcalus al niveuu pedalgògic.
 Pualnifcalció de ues visites alu CTR des deu punt de vistal
pedalgògic ( exposició, malterialu, visites, taluuers)
Millores qualitatves
 Coordinalció de ual ofertal pedalgògical almbientalu al ual
comalrcal.
 Seguiment i miuuores alu progralmal re-palper: ofertal de
noves alctivitalts i impuus de ual pualtalformal ual cou·uecció.
 Revisalr ues alctivitalts de ual motxiu·ual pedalgògical
Més informalció alu web: http://educalcio.medialmbient-alutempordal.org/
Millores quanttatves

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
ÀREA DE MEDI AMBIENT

Paiuatge
MEMÒRIA DEL SERVEI DE XARXA DE MIRADORS2016
Lal Xalrxal de miraldors formal palrt d’unal ofertal deu Conseuu Comalrcalu
per al falciuitalr u’estudi i coneixements de ues unitalts palisaltgístiques
Descripció deu servei
de u’Aut Empordà. Es tralctal D’unal alctualció derivaldal de ual Calrtal deu
Palisaltge i que es pretén compuetalr, al ual uualrgal almb alutres
infralestructures o xalrxes de punts d’interès palisaltgístic
 Malnteniment deus miraldors de palisaltge
Objectius de trebaluu 2016
 malnteniment de ual informalció alu web
Objectius qualntitaltius
No s'estalbueixen objectius qualntitaltius per al alquest servei
per 2016
Indicadoru de uegiiment: reuiltatu qianttatiu del uervei
Nombre de miraldors almb
netejal entorn
Nombre d'euements de
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miraldors calnvialts
Valoració qianttatva delu objectiu.
Anualument es realuittal unal revisió ocuualr de u'estalt deus miraldors de palisaltge i es determinal ues
alctualcions al realuittalr peu seu malnteniment.
L'alny 2016 u'alctualció més importalnt hal estalt ual netejal i desbrossalment deu miraldor de Costojal
Indicadoru generalu de uegiiment: reuiltatu qialitatiu del uervei
Nombre d'incidents
0

Valoració qialitatva del uervei
Caludrial estalbuir unal metodouogial de malnteniment deus miraldors més aldient i dinalmittalr ues
alctivitalts al u'entorn deu palisaltge per talu que tinguin ual seval funció.
Avaliació general del uervei: concliuionu
Serial necessalri dinalmittalr eus miraldors i eu trebaluu fet alrreu de ual Calrtal deu Palisaltge.
Propouteu de millora per a 2017
Millores quanttatves

Millores qualitatves

Malnteniment deu nombre de miraldors
específcs i trebaluu per al incuoure daldes de
palisaltge al alutres miraldors existents.
Revisió alnualu de u'estalt deus euements
informaltius deus miraldors.
Presentalció deus miraldors de palisaltge com al
recurs turístic i educaltiu al algents deu territori
interessalts i alccions de comunicalció.

Imatgeu

Més informalció alu web: http://www.palisaltge-alutempordal.org/
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