Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DEL
PARC NATURAL DEL MONTSENY

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament d’Aiguafreda
Data: 23 d’octubre de 2018.
Hora: 17 hores.

ASSISTENTS:
Presideix l’acte:
Il·lm. Sr. Joan Vila, alcalde de l’Ajuntament d’Aiguafreda.

President de la
Comissió:

Vice-president de
la Comissió:

Sra. Joana Barber, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
Diputació de Barcelona.

Sr. Marc Marí, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació
de Girona.

Assistents:
-

Sr. Antoni Arrizabalaga, coordinador del Museu de Ciències Naturals de
Granollers, La Tela.

-

Sr. Jordi Tura, director del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella.
Arbúcies.

-

Sr. Alfons Planas, regidor de l’Ajuntament de Montseny.
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-

Sr. Carles Lumeras, president de la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny.

-

Sr. Salvador Lafuente, de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.

-

Sr. Joan Berruezo, de l’Associació Amics de Tagamanent.

-

Sr. David Cano, representant de l’Associació d’empresaris Turístics del
Montseny.

-

Sr. Rafel Catafal, representant de l’Associació de Propietaris del Montseny.

-

Sr. Carles Masvidal, representant de l’Associació de Propietaris del Montseny.

-

Sra. Mercè Jordà, directora del Centre d’Art La Rectoria, Sant Pere de
Vilamajor.

-

Sr. Pere Tardà , president de l’Associació de veïns de Riells del Montseny.

-

Sr. Francesc Clapés, de l’Associació de veïns de Riells del Montseny.

-

Sr. Antoni de Arriba, del grup Atletes del Congost (GAC).

-

Sr. Joan de Arriba, del grup Atletes del Congost (GAC).

-

Sra. Raquel Roger, de la Casanova de Sant Miquel.

-

Sr. Gonzalo Gamboa, de l’ICTA-UAB.

-

Sr. Guillem Canaleta Garcia, de la Fundació Pau Costa.

-

Sra. Elena Ballart Pastor de la Fundació Pau Costa.

-

Sra. Josefina Plaixats, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la
UAB.
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-

Sra. Anna Sanitjas, tècnica del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny. Diputació de Girona.

Secretari:
-

Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny.

S’excusen:
-

Sr. Joan Campañà, president de l’Associació d’Amics del Montseny.

-

Sr. Jaume Font, representant de Les Guilles.

-

Sr. Samuel Torres, representant de l’Associació d’empresaris Turístics del
Montseny.

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Explicació del projecte de transport públic.
3. Projecte "Prevención participativa de incendios forestales como estrategia de
mitigación y adaptación al cambio climático en la región mediterránea. Aplicación a la
Reserva de la Biosfera del Montseny"
4. Projecte Interreg-Sudoe, OPEN2PRESERVE, “Model de gestió sostenible per a la
preservació d’espais oberts de muntanya”.
5. Pla estratègic dels equipaments patrimonials del Montseny.
6. Estat del Decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny.
7. Informe de gestió.
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8. Projecte d’ordenació forestal de Matagalls
9. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
-

El Sr. Joan Vila, alcalde d’Aiguafreda, dóna la benvinguda als assistents.

-

A petició del Sr. Campañà, es disculpa la seva absència.

1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
Sense cap esmena s’aprova l’acta de la reunió anterior.

8.

Projecte d’ordenació forestal de Matagalls
Per necessitats organitzatives s’avança el punt 8 de l’ordre del dia.

La Sra. Anna Sanitjas, tècnica del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
(Diputació de Girona) explica que el Matagalls és finca propietat de la Diputació de
Girona. Té unes 300 hectàrees de superfície. La meitat de la finca, la part que dóna a
Viladrau, és marcadament forestal i la part que mira cap a la Calma, cap al Brull, és
una zona de pastures. Destaca tres qualitats del Matagalls.
- És una zona amb gran diversitat de valors naturals.
- Existeix un aprofitament pastoral des de temps immemorial.
- Existeix un fort ús públic a la muntanya.
Amb l’objectiu de conservar però també de compatibilitzar aquests usos s’ha
redactat, des del Parc, aquesta ordenació que amb un objectiu global de conservació i
d’adaptació al canvi climàtic, planifica les actuacions que s’han de dur a terme en
aquesta finca durant els propers 15 anys i en fa un recull de les principals:
- A nivell de pastures es proposa la seva recuperació mitjançant cremes
controlades. També han identificat a la zona de pastures una espècie invasora,
que es diu Seneci, que està en fase de primera implantació i que creuen poder
fer alguna cosa mitjançant actuacions de control i eliminació.
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A nivell dels boscos, plantegen fer una sèrie d’actuacions per diversificar el
bosc, per fer que els arbres siguin més resistents a aquest canvi climàtic. Així,
en determinades zones plantegen potenciar les masses mixtes. També
pretenen que el Matagalls sigui un banc de proves on es puguin estudiar nous
models de silvicultura que serveixin per poder-los extrapolar a d’altres zones
del Montseny.
- A nivell de biodiversitat, plantegen deixar els boscos més vells de la finca en
dinàmica lliure amb l’idea de conservar aquestes zones per la seva diversitat
però també per tenir en el massís totes les fases del bosc.
- Finalment, quant a la generació de fusta morta, que durant molt de temps s’ha
associat a un problema de plaques i de malalties, ara han comprovat que en
determinades zones i espècies, no és un problema sinó al contrari. La fusta
morta és substrat, hàbitat per moltes espècies que també estan, d’alguna
manera, vacunant el bosc per a futures plagues o malalties.
Totes aquestes actuacions van lligades a un altre paquet d’actuacions de seguiment a
nivell de biodiversitat, d’espècies indicadores, i estructural, per assegurar-se que
s’està millorant la biodiversitat i per constatar si realment el bosc s’adaptarà més bé
al canvi climàtic.
En el pla de treball es té en compte la conservació dels elements de valor patrimonial,
i un seguiment científic.
És un projecte relativament innovador, fruit de tot l’equip de tècnics del Montseny, i
considera important parlar amb la gent del territori per tal de què tots tinguem
pressent el concepte de què el canvi climàtic ja és aquí i cal canviar les actuacions i el
model de treball dels boscos. Per això, s’ha fet un pla de comunicació per tal d’anar a
explicar aquesta ordenació a tot arreu on els convidin i s’ofereix als municipis de tot el
territori per aquesta tasca.
Presenta un vídeo divulgatiu sobre el tema.
El Sr. Alfons Planas comenta que amb la sequera es necessita més superfície pel
mateix nombre de caps de bestiar. I també caldrà augmentar el nombre de caps de
l’explotació ramadera, per fer-la viable.
També opina que és benvinguda la neteja amb les cremes.
2.

Explicació del projecte de transport públic

La Sra. Joana Barber explica que el dia 12 d’octubre van començar a funcionar les
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dues línies regulars de transport públic, en el Montseny, des de Sant Celoni cap a la
Plana del Coll i la Vall de Sta. Fe. El projecte, pel que es va fer una prova pilot, i s’havia
explicat anteriorment, funciona tots els caps de setmana i festius de l’any. El que
volem és promoure que el visitant vingui en transport públic des de casa, sempre que
sigui possible.
El Sr. Lluís Martínez comenta algunes dades d’aquests primers dies, on el servei ha
estat utilitzat per un nombre significatiu de gent, variant en funció de la climatologia,
principalment.
El Sr. Carles Lumeras presenta set preguntes relacionades amb aquest tema que
corresponen a les preguntes 10 a 16 del full que s’adjunta (annex 1)
També avisa que, observat com funciona, per les característiques de les carreteres i
els vehicles que hi circulen, tem que pugui haver un accident.
La Sra. Joana Barber explica que estem començant, l’objectiu és anar fent a poc a
poc. De moment està tot molt lligat amb l’ATM. És un servei oficial, i les incidències
les anem atenent.
Sobre el tema dels cotxes mal aparcats es demana l’actuació a qui en té les
competències. Nosaltres no podem tancar una carretera, això no més ho pot fer el
Servei Català de Trànsit.
El Sr. Alfons Planas opina que aquest servei ha de funcionar tot l’any. També comenta
que no podem fer catastrofisme El servei anirà demanant com adaptar-nos.
Dóna de nou las felicitacions per aquest projecte
La Sra. Mercè Jordà diu que parlem del transport en vertical que i demana que també
ho fem en vertical, unint pobles.
La Sra. Joana Barber comenta que els pobles de baix estan fent gestions sobre això,
que abans hi havia aquest servei que unia pobles i ara no hi és. Per tant li sembla
perfecta aquesta proposta, ja que el volum del vehicle privat s’ha incrementat
notablement. Ha d’haver solucions pels cotxes tenint en compte que és una carretera
que continua més enllà de Sta. Fe.
El Sr. Rafel Catafal demana que es pugui posar en marxa també en moments
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puntuals, com per exemple quan es fa la fira de la castanya, sortint de Vic o Tona.
Posa com exemple la Matagalls-Montserrat on ara més del 60-70% va en bus. Un punt
de sortida pot ser l’estació de St. Miquel e Balenyà.
La Sra. Joana Barber mostra el seu acord amb aquest comentari.

3. Projecte "Prevención participativa de incendios forestales como estrategia de
mitigación y adaptación al cambio climático en la región mediterránea. Aplicación a
la Reserva de la Biosfera del Montseny"
La Sra. Joana Barber informa que per demanar l’ajut a la Fundación Biodiversidad,
l’ICTA-UAB va comptar amb el suport del Parc.
El Sr. Gonzalo Gamboa presenta el projecte, del qual la idea principal és convidar-nos
a participar.
L’objectiu principal és desenvolupar un pla participatiu de prevenció d’incendis
forestals com a estratègia per mitigar el canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes
sobre els incendis
Presenta 4 objectius específics:
1. Diagnosis del règim d’incendis forestals i alternatives de prevenció,
considerant efectes del canvi climàtic.
2. Valoració participativa del paisatge/territori per part dels actors implicats en la
gestió d’incendis, governança territorial i activitats soci-econòmiques i
culturals; prioritzant els valors a protegir i millorar en front tendències
climàtiques.
3. Recollir preferències ciutadanes en relació als valors del paisatge, les zones
que proporcionen aquests valors i les alternatives de prevenció; prioritzant
valors a protegir i millorar en front les tendències climàtiques.
4. Dissenyar i consensuar un pla de prevenció i extinció d’incendis forestals
(estratègia) que protegeixi i millori els valors paisatgístics en front les
tendències climàtiques.
Han començat a treballar fa un mes i ha d’acabar al juny. Es faran reunions i tallers
durant els mesos de novembre, desembre i gener, preveient dues reunions per tipus
d’actors.
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El Sr. Rafel Catafal comenta que l’APM va participar en el projecte anterior, que
també liderava en Iago Otero, i diu que val la pena prioritzar i que les conclusions es
duguin a terme. És conscient de l’esforç de tothom, Generalitat, Bombers, ..., però
després ha d’haver un suport per a que es pugui fer.
La Sra. Joana Barber afirma que el primer projecte va ser excessivament teòric, y és
important que el resultat sigui una acció i determinar qui l’ha de fer. I també
considerar que en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera (RB) hi ha més actors. Un dels
objectius dels ODS és precisament crear aliances entre tots. Una funció de la RB és
que sigui un laboratori, un espai pilot, per això se’ns demana molta participació.
4.-

Projecte Interreg-Sudoe, OPEN2PRESERVE, “Model de gestió sostenible per a
la preservació d’espais oberts de muntanya”.

La Sra. Josefina Plaixats comenta que és un projecte seleccionat dins del Programa de
Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE), cofinançat a través del
FEDER (Fons Europeu del Desenvolupament Regional), per la Unió Europea. En la
primera convocatòria es van seleccionar 120, 17 en la segona fase i finalment es van
concedir 9, entre els quals aquest.
Hi ha 13 socis beneficiaris i 22 associats, entre els que està el Parc Natural del
Montseny. Reserva de la Biosfera.
Comenta que el Montseny és important com associat i a demés portem molts anys
treballant junts.
L’objectiu és Reforçar la cooperació dels gestors d’espais naturals del Sudoe a través
del desenvolupament i l'aplicació de mètodes conjunts.
OPEN2PRESERVE ofereix un model de gestió econòmicament sostenible per disminuir
els riscos d'incendis al sud-oest europeu i contribueix a:
La preservació dels diferents ecosistemes i la qualitat ecològica dels espais
oberts de muntanya d'alt valor ambiental
Es basa en la combinació de l'ús de focs tècnics i del pasturatge dirigit
Propostes de valorització productes
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-

Proporciona formació a agents forestals, solucions adaptades a les
particularitats territorials i fomenta la creació de llocs de treball.

Es pretén crear espais oberts pel valor ecològic i ambiental. Posa en pràctica les
cremes prescrites, per part del GRAF. Aplicació del foc però també del pasturatge
dirigit.
També el de tenir un producte valoritzat, amb una marca pròpia. Faran proves de
benestar animal i anàlisi de la carn, i també un estudi econòmic.
Durarà tres anys seguint els treballs de crema, pasturatge dirigit i valorització. I mirar
de veure que un pastor pugui viure d’aquesta feina i que es pugui quedar arrelat al
territori.
Al 2020 es farà un taller transnacional amb tots els participants que hauran
desenvolupat les mateixes experiències, però amb ramats diferents (ovelles, cavalls,
cabres, vaques)
Sr. Francesc Clapés comenta que està molt bé La Calma, Matagalls, però hi ha,en
altres zones del parc, grans masies abandonades: can Joia de Riells, que se l’està
menjant el bosc, can Plana de Gualba o can Prat. Tenim més bosc que fa 60 anys.
La Sra. Josefina Plaixats està d’acord amb el seu comentari però diu que s’ha de
buscar una rendibilitat econòmica. Ha de ser una activitat més valorada i han de
poder viure amb les mateixes comoditats. Ha de ser social i econòmicament
sostenible.
El Sr. Carles Masvidal afirma que hi ha viabilitat econòmica o res, i sense la subvenció.
I també ha de ser possible amb un sistema semi intensiu.
El Sr. Alfons Planas diu que s’ha de poder quantificar el valor mediambiental.
Si es presta un servei a la societat pot tenir sentit l’ajut. La comunitat ha de fer un
esforç per que el que hi sigui no s’estigui hipotecant sempre.
El Sr. Antoni Arrizabalaga comenta que el parc té un mapa de coberta vegetal den
Llobet, dels anys 30.
La Sra. Joana Barber diu que a la Calma i Matagalls ho han fet per què són finques
públiques. La nostra voluntat és treballar també en finques privades, com ja s’han fet
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algunes actuacions en el Bellit o la Cortada.
El Sr. Alfons Planas afegeix que ens hem de posar a treballar tots, cadascú amb les
seves característiques. Caldrà ajuntar petits productors.

5.

Pla estratègic dels equipaments patrimonials del Montseny

El Sr. Jordi Tura inicia la presentació dient que aquest pla neix del projecte del Pla de
Museus de Catalunya.
A més dels museus registrats hi ha també centres d’interpretació i més de 400
col·leccions, ... Hi ha moltíssims a Catalunya. Hi ha d’origen molt divers i amb criteris,
en molts casos, bastant qüestionables. Al que s’afegeix el problema dels costos de
manteniment.
Existeix un univers patrimonial, que requereix poder treballar amb economia d’escala.
La Generalitat ha posat en marxa un pla pilot que es desenvolupa a les Terres de
l’Ebre, a la Vall d’Àneu i al Museu de la Gabella d’Arbúcies (MEMGA).
En el nostre cas es va iniciar amb una diagnosi de tretze equipaments: Espai
Montseny, Museu municipal Josep Aragay de Breda, Casa-Museu de l’Agustí, la
Mongia, Fortificació ibèrica de Montgròs i rectoria del Brull, Rectoria Vella de Sant
Celoni, Castell de Montsoriu, Centre de visitants de La Garriga, Espai d’interès
patrimonial Fundació Mauri, Els Forns de Breda, Masia Mariona, Centre d’Art La
Rectoria de Sant Pere de Vilamajor i el Casal de Cultura de Montseny.
En aquests moments s’està desenvolupant el pla estratègic, a partir de la diagnosi
prèvia, amb representants del Parc (de les diputacions de Barcelona i Girona), de la
Generalitat, les redactores de la diagnosi i del MEMGA. Document que es portarà al
Consell Coordinador del Parc.
Pel 2019 es preveu presentar les primeres mesures. No es treballa amb factors
estructurals si no amb documentació, conservació preventiva, difusió, ...
El document el tindrà el Departament de Cultura i les dues diputacions (Àrees de
Parcs i de Cultura).
La Sra. Mercè Jordà comenta que el nom correcte és Centre d’Art La Rectoria i que no
han vist a fons la documentació però creu que alguna cosa s’hauria de revisar.
El Sr. Jordi Tura afirma que no hi figuren les fitxes dels centres. A final del 2018 tindrà
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cadascú el treball amb la fitxa del seu centre, però on podran tenir una visió més
àmplia i amb una perspectiva més global.

6.

Estat del Decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny

La Sra. Joana Barber explica que ja va sortir publicat el projecte de Decret i es van
rebre unes 25 al·legacions, de les quals 6 són de municipis.
Ara s’estan estudiant i es mirarà que es tingui la resposta a les al·legacions abans de
que acabi l’any.
Després s’ha de continuar amb la tramitació de l’avaluació ambiental, per a
l’aprovació definitiva.
7.

Informe de gestió

El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió:
1. L’estat de desenvolupament i participació en els projectes europeus:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

LIFE Tritó del Montseny
LIFE Clinòmics
Poctefa Ectadapt
Life MixForChange
Life RedBosques
Projecte Interreg-Sudoe, OPEN2PRESERVE
Prevenció participativa d’incendis forestals com a estratègia de mitigació i
adaptació al canvi climàtic en la regió mediterrània. Aplicació a la Reserva de la
Biosfera del Montseny.

Sobre el Life Tritó, presenta el plafó explicatiu del projecte que s’està col·locant
en diversos espais d’informació dels municipis més vinculats al projecte.
També es mostra el fulletó divulgatiu que s’ha editat per distribuir, també fruit
dels treballs de la comissió de comunicació del Life.
Del Life Clinòmics s’informa de les reunions de les meses de treball (al juliol a la
masia Mariona i a l’octubre al Brull).
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Es presenta una diapositiva aportada per Narcís Vicens sobre les actuacions que
s’estan fent sobre la vespa asiàtica, tant en l’àmbit del parc (aplicació de ciència
ciutadana en l’entorn Natusfera) com a nivell de la província de Girona.
2. Actuacions de millora:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Actuacions al Conjunt Monumental de Santa Maria de Tagamanent.
Millora dels entorns del Centre d’Informació de Fogars de Montclús.
Reparació de la creu e Matagalls.
Actuacions diverses de millora de l’estat de la xarxa viària.
Arranjament del camí d’accés al castell de Montclús.
Millora de can Lleonart.
Diverses accions de millora vinculades al projecte Life Tritó: Millora ecològica i
paisatgística del bosc de ribera del torrent de l’Infern, Derivació d’aigua de les
captacions de Fontmartina al torrent de l’Infern i millora ecològica de la gestió
de l’aigua a l’alberg i càmping de Fontmartina.

3. Atorgament de subvencions
Es presenta i comenta la taula de subvencions (annex 2).
4. Informe de les activitats d’ús públic
Es presenten i comenten el gràfic del percentatge d’informes durant l’any 2018 i
nombre d’informes de les activitats d’ús públic dels darrers 6 anys (Figures 1 i 2
de l’annex 3).
5. Pantalla tàctil i vídeo wall
Es presenten els nous sistemes de comunicació que s’han instal·lat al centre
d’informació de Fogars de Montclús.
6. Celebració del 40 aniversari de l’escola de natura de can Lleonart i de la
declaració de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

S’explica la jornada de commemoració del 40è aniversari de l’escola de natura de
can Lleonart que es va celebrar el passat dissabte 29 de setembre.
Paral·lelament a aquesta, durant aquest any també es commemora el 40è
aniversari de la declaració de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Es preveuen
actuacions com una carpa itinerant, amb tallers inclosos, creació d’un vídeo
divulgatiu o un concurs d’instagramers.
7. Reunions de grups de treball diversos:
Es comenta l’assistència i la participació en jornades i grups de treball diversos
a. Grup de mobilitat
b. CETS i CETSCat
c. Pla d’Igualtat (taller per dones del Montseny)
8. Altres temes:
Concurs de receptes (àmbit Reserva de la Biosfera).
8.

Torn obert de paraules

El Sr. Francesc Clapés comenta que el dia 12, a Riells, va haver una aglomeració de
cotxes excessiva, que si hagués calgut, ni una ambulància no hauria pogut passar. De
vegades l’enemic el tenim a casa.
El Sr. Marc Marí comenta que s’està treballant per buscar una zona d’aparcament.
El Sr. Rafel Catafal comenta que hi va haver una prova de bicicletes el passat
diumenge sense coneixement d’alguns propietaris. A més van deixar certs corriols
molt afectats. Presenta algunes fotografies que ho il·lustren. I en la propaganda
figuraven els ajuntaments del Brull, Seva i la Diputació com a col·laboradors.
El Sr. Antoni Arrizabalaga comenta, en referència al tema de la vespa que aquí tenim
altres de més grans. Posa ’exemple de l’abella gegant del Japó, que està associada a la
flora ornamental i d’hàbits solitaris.
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El Sr. Jordi Tura comenta sobre les obres que s’han fet al conjunt monumental de
Tagamanent són per felicitar els responsables. També serà un equipament important
per a la recerca.
El Sr. Carles Lumeras pregunta si l’Oficina Tècnica de parcs Naturals coneix els
projectes de convertir dues pistes de Fogars en carreteres rurals asfaltades (preguntes
1 a 9 de l’annex 1).
La Sra. Joana Barber explica que del primer projecte en té coneixement. Asfaltar una
pista està permès per la normativa del parc, però en els nostres informes hi posarem
les mesures necessàries per la possible afectació al medi i més tenint en compta la
mobilitat dels amfibis com pot ser el cas del tritó.
El Sr. Carles Lumeras diu que ha vist el projecte i que han presentat al·legacions.
Afirma que la circulació és perfecta i no cal fer aquest obra. No es justifica la despesa
de més de 800.000 €.
També presenta diverses preguntes sobre l’EDAR de Sta. Fe (preguntes 17 a 20 de
l’annex 1)
La Sra. Joana Barber diu que el projecte s’encarrega al Consorci Besòs Tordera i quan
es disposi es portarà a una reunió. És l’Ajuntament de Fogars qui fa l’encàrrec de
redacció del projecte al Consorci Besòs Tordera.
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19,00 hores.
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ANNEX 1
“Preguntes que fa la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny a la direcció
de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals”
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ANNEX 2
Taula de l’atorgament de les subvencions, any 2018
Subvencions
sol·licitades
Concepte

Nombre

Import (€)

Subvencions
concedides
Nombre

Import (€)

% nombre de
subvencions

% import de
subvencions

Diputació de
Barcelona
Explotacions
agrícoles i ramaderes
(EAR)

4

12.105,00

1

1.900,00

25

16

Explotacions
forestals (EF)

12

36.466,65

10

19.059,75

83

52

Empreses de
serveis (ES)

8

22.666,28

7

20.950,76

88

92

Restauració del
patrimoni i l’habitatge
(HAPA)

12

51.365,28

9

35.210,28

75

69

Instal·lacions
tèrmiques amb
biomassa

27

66.796,08

23

55.518,47

85

83

4

3.100,00

4

2.940,00

100

95

67

192.499,29

54

135.579,26

79

60

18

62.872,84

16

34.443,47

89

55

Explotacions
forestals (EF)

8

22.700,00

7

16.018,95

88

71

Empreses de
serveis (ES)

1

119,42

1

119,42

100

100

Restauració del
patrimoni i l’habitatge
(PA)

4

15.785,39

4

15.785,39

100

100

Actuacions de
millora de l’eficiència
energètica i
sostenibilitat (EES)

10

33.895,28

10

31.781,41

100

94

Total/mitjana

41

135.372,93

38

98.148,64

89

71

Total

82

270.745,86

76

196.297,28

Entitats culturals
(EC)
Total/mitjana

Diputació de
Girona
Explotacions
agrícoles i ramaderes
(EAR)
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ANNEX 3
Gràfic del percentatge d’informes durant l’any 2018 i nombre d’informes de les
activitats d’ús públic dels darrers 6 anys.

Figura 1. Informes per tipus d’activitat en %
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Figura 2. Informes d’ús públic per tipus d’activitat durant els darrers sis anys

