	
  
Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus municipals d’entitats
sense ànim de lucre

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social
COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de
residus municipals d’entitats sense ànim de lucre
Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge
Agència de Residus de Catalunya
Elena Bagaria i Ribó

PARAULES CLAU:
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

	
  

El 2 de juny de 2015, el Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya ha
aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment
de projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.
Els destinataris d’aquesta convocatòria són els ens locals per a promoure projectes de
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, i les entitats sense
ànim de lucre i universitats per a promoure o impulsar projectes de prevenció de
residus municipals.
L’assignació màxima d’aquesta convocatòria és de 750.000 (set-cents cinquanta mil)
euros que anirà a càrrec dels pressupostos de l’Agència de Residus de Catalunya per
l’any 2015 i que es distribuirà de la següent forma:
a.- 550.000 (cinc-cents cinquanta mil) euros per a les subvencions sol·licitades pels ens
locals,
b.- 200.000 (dos-cents mil) euros per a les subvencions sol·licitades per les entitats
sense ànim de lucre i universitats.
El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà el 15 de
setembre de 2015.
Respecte a les entitats sense ànim de lucre i universitats, aquesta línia de subvenció
té per objecte fomentar el desenvolupament d’actuacions de prevenció de residus
municipals, i concretament les adreçades a:
a) La prevenció del malbaratament alimentari;
b) El foment de la reutilització d’objectes;
Pel desenvolupament d’aquestes accions es recomana l’ús de les eines de suport
desenvolupades per l’ARC:
- Guia metodològica per al càlcul dels potencials i objectius de prevenció;
- Guia pel desenvolupament d’activitats de R i PxR a deixalleries i altres
establiments de titularitat pública de Catalunya
El període d’execució de l’activitat/projecte/actuació serà des de la data de presentació
de la sol·licitud i fins a 24 mesos després des de la data de la resolució d’atorgament de
la subvenció.
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L’import de la subvenció serà d’un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost
acceptat del projecte presentat per a l’obtenció de la subvenció i tindrà caràcter dinerari.
Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un
màxim del 5% del pressupost total del projecte.
Les sol·licituds es poden formalitzar, en suport paper, imprès a doble cara, segons el
model normalitzat, i disponible a la web de l’ARC (http://www.arc.cat).
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva: les sol·licituds
presentades seran analitzades i avaluades d’acord amb els criteris de valoració
establerts a les bases de la convocatòria.

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Elena Bagaria i Ribó
C/ Dr. Roux, 80 08017 Barcelona
93.567.33.00
ebagariar@gencat.cat
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Eines i estratègies per a millorar i enfortir la interacció entre l’ Administració
Pública Local i el Tercer Sector Ambiental a Catalunya.
ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
X Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
X Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
x Incidència política i transformació social
COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació

Eines i estratègies per a millorar i enfortir la interacció entre l’
Administració Pública Local i el Tercer Sector Ambiental a
Catalunya.

Autor

Lluís Vilaseca Oller

Entitat

Diputació de Barcelona (Gerència Serveis Medi Ambient) Lluís
Vilaseca Oller

Persona que l’exposarà

Lluís Vilaseca Oller

PARAULES CLAU:
Voluntariat; Medi Ambient; Administració Pública Local; Entitats Ambientalistes; Tercer Sector
Ambiental a Catalunya; Sensibilització Ambiental; el Projecte Ambientalista Local; Formes de
col·laboració pública – privada; Els marcs jurídic, econòmic i fiscal que afecten el TSAC.
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

La realitat del món local, vist des de la perspectiva de l’ Administració Pública, usualment ens
remet a un reguitzell de competències que pengen de la corresponent regidoria municipal – medi
ambient, per exemple -, totes elles regulades jurídicament per algun tipus de reglament, amb la
finalitat de cobrir completament les necessitats de la població en l’àmbit que li correspon.
Òbviament, això mai és del tot possible. Aquest ‘...mai és del tot possible’ fa referència a
qüestions com les que segueixen:
• Manca de pressupost municipal
• Manca de personal (administratiu i tècnic)
• Manca de voluntat política (pla de mandat de l’equip de govern municipal)
• Manca de previsió (mai ningú ho pot saber tot) o necessitats sobrevingudes
I segurament se’ns en poden acudir unes quantes més, més o menys polèmiques, però no
necessàriament degudes a negligència o desídia, sinó derivades de la pròpia realitat
administrativa municipal – ajuntaments petits, distribució comarcal, ...-.
I és des d’aquesta perspectiva com, des de l’ Administració Pública Local, es visualitza la
participació del voluntariat.
•

Com pot col·laborar l’administració pública (administradors) amb les persones físiques
o jurídiques pertanyents a l’àmbit privat (és a dir, els administrats) ?

•

Són aquests els únics actors que poden intervenir en aquet escenari ?

Anem a pams,
• Descripció de tots els possibles actors i com interaccionen entre si.
• Descripció de les eines jurídiques de què disposa l’administració per tal d’establir possibles
col·laboracions amb les persones (físiques i/o jurídiques) privades –administrats-.
• Com pot visualitzar un/a tècnic/a municipal aquest escenari en funció de les tasques
Secretaria tècnica del congrés
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
correu@o3sac.org

	
  

assignades i la transversalitat de coneixements.

	
  

• Com pot apropar-se una Entitat Ambientalista No Lucrativa (ENL-A) a l’ Administració Pública
Local i amb quins objectius.
• Com es poden aprofundir i reforçar el lligams de col·laboració entre administradors i
administrats des de la perspectiva del voluntariat, i més en concret, del voluntariat
ambiental.
• El Projecte Ambientalista Local: QUÈ?, AMBQUI? I COM?

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable

Lluís Vilaseca Oller

Adreça entitat

C/ Comte d’Urgell, 187 (Edifici del Rellotge, 2a planta) - 08036

Telèfon de contacte

934022222 ext.: 37251

Email de contacte

vilasecaol@diba.cat
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Finançament europeu per a entitats ambientals catalanes: algunes experiències i
lliçons apreses

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
X Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

Finançament europeu per a entitats ambientals
catalanes: algunes experiències i lliçons apreses
Jordi Pietx i Marta Pujol
Consultors
En principi ho farem els dos

PARAULES CLAU:
Projectes europeus, finançament europeu, Marc Financer Multianual, Horizon 2020,
LIFE+, FEDER, entitats ambientals
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)

Els darrers anys hem assessorat i participat directament en la planificació i l’aplicació de
diferents fons i instruments financers de la Unió Europea, en benefici de projectes amb
participació d’entitats ambientals catalanes. El ventall de programes i convocatòries ha
estat ampli i en camps diversos, des de la comunicació ambiental, a la conservació
marina i la recerca en restauració ecològica, el desenvolupament rural, o la cooperació
territorial, per citar-ne alguns exemples.
En la comunicació presentarem el marc general d’oportunitats de finançament europeu,
les maneres i procediments per accedir-hi, les vies de suport i assessorament per a les
entitats ambientals que cerquen formar part de projectes europeus i les lliçons apreses
en aquest procés. Centrarem tots aquests aspectes en entitats ambientals catalanes,
tenint en compte la seva mida i mitjans, i diferenciant-les d’altres organitzacions, mostrant
també com poden col·laborar amb d’altres per accedir a Europa.
Els exemples que hem assessorat i la manera com treballem en aquests assessoraments
vincularan la comunicació a mostres concretes i reals del que poden assolir les entitats
ambientals catalanes a Europa.

DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Marta Pujol Martin
c/ consell de cent 446, Barcelona
635093727
mpujolmartin@gmail.com
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Innovant en el finançament de les entitats ambientals: estalvi ètic en forma de
préstecs personals.

ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
X Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
☐ Innovació
☐ Base social
☐ Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

Innovant en el finançament de les entitats ambientals:
estalvi ètic en forma de préstecs personals.
Montse Camps
Xarxa de Custòdia del Territori
Sandra Carrera Bonet

PARAULES CLAU:
Finançament ètic, finançament alternatiu, préstecs personals, innovació, custòdia del
territori,
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
Les entitats sense ànim de lucre que depenen en bona mesura dels diners públics han de
buscar alternatives per tenir liquiditat.
En aquest context, la XCT aposta per altres models de finançament vinculats als principis
de la banca ètica, que facin compatibles criteris de rendibilitat econòmica i financera amb
la consecució dels objectius socials i ambientals de la XCT.
I un d’aquests models és l’oferta d’estalvi ètic en forma de préstecs personals, que
no són altre cosa que un contracte privat entre dues persones (físiques o jurídiques): una
que té disponibilitat temporal de diners (estalviador/a) i l’altra que en necessita, també
temporalment (la XCT).
Amb aquest model de finançament, l’estalviador, coneix en tot moment on s’estan
invertint els seus estalvis, i alhora, té la garantia de la XCT, una entitat amb gran
projecció (creada el 2003 i declarada d’utilitat pública des del 2006) i que gestiona els
seus
recursos
amb
criteris
ètics
i
de
màxima
transparència.
Aquests criteris ètics i de màxima transparència també són avalats per la confiança que
ens han fet diverses persones que fins el moment han permès finançar una part dels
nostres projectes.
La XCT va iniciar aquest sistema d'estalvi el 2009, i durant les 4 convocatòries que s’han
realitzat s’ha aconseguit finançar 269.600 euros. I concretament en l’última convocatòria,
aquest any 2015, s'han recollit un total de 52.000€ en dues setmanes, en forma de
diversos préstec personals, que seran retornats entre 6 i 12 mesos (segons el termini
pactat), i amb un interès de retorn del 2,5%.
Aquestes solucions són possibles perquè hi ha persones que apliquen l'ètica al seu
estalvi. Persones concretes que decideixen posar la seva liquiditat, ni que sigui
temporalment, al servei d'una causa i de la transparència de saber on van aquests
diners. En aquest sentit, la crisi ha ensenyat al tercer sector ambiental que, al costat del
valuós moviment del voluntariat, hem de retre homenatge al moviment de l'estalvi ètic.
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DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte
	
  

Sandra Carrera Bonet
C/sagrada Família, 7, 08500 – Vic
93.886.61.35
scarrera@custodiaterritori.org
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Ecogator,	
  eines	
  mòbil	
  i	
  web	
  per	
  a	
  gestionar	
  l'energia	
  a	
  casa
ÀMBIT EN EL QUÈ S’EMMARCA:
☐ Estructuració i vertebració del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
☐ Finançament i recursos econòmics
☐ Aliances i treball en xarxa
x Innovació
☐ Base social
x Educació ambiental
☐ Comunicació i impacte social
☐ Incidència política i transformació social

COMUNICACIÓ:
Títol de la comunicació
Autor
Entitat
Persona que l’exposarà

Ecogator,	
  eines	
  mòbil	
  i	
  web	
  per	
  a	
  gestionar	
  l'energia	
  a	
  casa
Oriol Giménez
Ecoserveis
Oriol Giménez

PARAULES CLAU:
SMART, CONSUMIDOR, ENERGIA, SMARTPHONE, SMART METER
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ: (unes 300 - 500 paraules)
Presentació de diverses eines web i app per estalviar diners i energia a casa:
1.- ecoGator

Neveres, rentadores, televisors i petits electrodomèstics gasten gran part de l'energia que consumim
a casa. Una nevera classificada energèticament com A consumeix al voltant d'un 60% més
d'electricitat que una classificat com A +++. La decisió sobre l’electrodomèstic a escollir no és
fàcil. L'aplicació gratuïta ecoGator, assessora els consumidors amb una funció d'assistent de
compres.
2.- Llareficient
L'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa de Llaereficient, una guia interactiva que conté una
llarga llista consells per estalviar energia.
3.- Calculadora d'estalvi d'aigua i calefacció
Amb la calculadora de Quenergia es pot obtenir un càlcul aproximat sobre l'estalvi en climatització
i aigua calenta sanitària. D'aquesta manera podem obtenir una sèrie de dades sobre les
característiques de l'habitatge i optimitzar l'ús de l'energia a la llar.
4.- Electrocalculator
Electrocalculator, una manera senzilla de saber la despesa que representa cada aparell elèctric.
Introduint el preu del quilowatt per hora que ens cobra la comercialitzadora, la potència de
l'aparell, el temps i el període d'ús,
5.- Standby Check
Un dels factors que encareixen més la factura de la llum és l'energia que consumim sense adonarnos. Standby Check és una aplicació per iOS que ens permet saber l'energia que podríem estalviar
si eliminéssim standby aparell per aparell. Una funció similar és la que ofereix Standby Energy
Cost Calculator. Amb Power Simulation podem monitoritzar tots els aparells de la llar per separat
6.-Home Energy Performance Pro
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Si el que volem és fer un diagnòstic profund del consum d'un habitatge, la nostra aplicació es
Home Energy Performance Pro. Hepp analitza l'aïllament, l'electricitat, l'energia (que es produeix i
es consumeix) i pot donar-te fins a la petjada de carboni de cadascun dels habitants de la llar. Una
mica més pautat trobem Energy Saver Free que funciona com un conseller personal i myUse, que
permet exportar les mesures, gràfics i estadístiques del nostre consum energètic.
7.- AllShare Control
Per controlar tots els aparells de la llar trobem AllShare Control de Samsung, una app que permet
controlar des del nostre mòbil tots els aparells de Samsung connectats a una mateixa xarxa Wifi.
8.- Compara tarifes d'energia
Per descobrir quina potència s'ajusta millor al nostre consum, Bajatelapotencia ens ajudarà en el
diagnòstic i en conèixer els passos a realitzar amb la companyia en el cas de voler baixar la
potència contractada. Un cop optimitzada la potència, hem d'usar un comparador de tarifes
d'energia per saber quina tarifa i que companyia s'adapta millor al nostre consum. CNMC,
Eligetuenergia o Comparatarifasenergia ens seran de molta utilitat.
9.- Nest Mobile
Nest Mobile serveix per controlar la temperatura del termòstat des del telèfon mòbil, el mateix que
fa Ràdio Thermostat o Momit Smart Thermostat, sempre que tinguis el termòstat connectat a la wifi. De manera similar Newatt permet visualitzar i canviar la temperatura de cada habitació. A més
pots consultar les estadístiques de consum de cada equip i de tot l'habitatge.
10.- Cactus Smart Home cactus
La casa domòtica a una economia popular o, el que és el mateix, un petit aparell que permet a
qualsevol propietari tenir el control de la seva despesa d'electricitat i calefacció. Cactus Smart
Home s'instal·la sense tirar cables, ni tenir preinstal·lació domòtica a casa. En el cas de Loxone
Smart Home es poden controlar fins a 150 dispositius a la teva llar per optimitzar l'eficiència i el
confort. Amb ella pots gestionar la il·luminació, la calefacció i fins i tot la instal·lació fotovoltaica,
en cas que la tinguis.
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DADES DE CONTACTE:
Persona responsable
Adreça entitat
Telèfon de contacte
Email de contacte

Oriol Giménez i Agulló
Carrer Diputació, 251. 5è Barcelona
934590022
comunicacio@ecoserveis.net
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