
Presentació de les inversions turístiques

a les comarques gironines 

finançades amb els fons Next Generation



PLA TERRITORIAL DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS I 

L’ACTUACIÓ DE COHESIÓ ENTRE DESTINACIONS DE GIRONA 2021 i 2022
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35 Milions € dels NGUE a les comarques gironines en 11 projectes

Una inversió induïda de 59 Milions € addicionals

Una repercussió global de 94 Milions d’inversió en el territori  



Línies d’acció prioritàries dels Plans 

10 línies d’acció

 Mobilitat Sostenible.

 Sostenibilitat sociocultural.

 Connexió urbana-rural

 Distribució temporal de l’activitat turística.

 Diversificació de l’oferta turística.

 Diferenciació.

 Recuperació de la bellesa i personalitat dels 

espais turístics.

 Reducció de la petjada ecològica.

 Innovació, noves tecnologies.

 Model de governança a llarg termini.
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 EIX1 Transició verda i sostenible

 EIX 2 Millora de la eficiència energètica 

 EIX 3 Transició digital

 EIX 4 Competitivitat

4 eixos dels plans territorials



Inversions turístiques a les comarques gironines 2021-2022

 Ajuntament de Palamós: Aula Blava: Vaixell interpretatiu de la cultura de la pesca (2022)

Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD) a les comarques de Girona:
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• Ajuntament de Banyoles: PSTD, Banyoles ciutat de l’aigua (2022)

• Consell Comarcal la Selva: PSTD, la Selva interior (2022)

• Ajuntament de Figueres: Conversió del centre històric en una experiència turística integral, sostenible i 

competitiva. Cultural comerç i gastronomia (2022)

• Consorci Vies Verdes de Girona: impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial (2021)

• La Garrotxa Soft & Smart county (2021)

• La transformació del destí turístic Roses (2021)

• Menja’t Girona (2021)

• Pla de Sostenibilitat Turística de Lloret de Mar (2021)

• Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès (2021)

• Sant Feliu de Guíxols. La Costa Brava creativa (2021)

Acció de cohesió entre destinacions a les comarques de Girona:



Aula Blava: Vaixell interpretatiu de la cultura de la pesca

 Inversió de 850.000 €

 Construir un vaixell amb funcions d’Aula Blava, que tindrà materials i tècniques de construcció 

d’avantguarda, implicant a proveïdors i empreses del territori en l’execució del projecte.

 El propòsit és “ensenyar el mar des del mar” i convertir un vaixell en un espai pedagògic. 

 Un vaixell que ha de ser referent per al sector pesquer, que, en breu, ha d’anar adaptant-se als nous 

canvis i maneres de fer que la salut del mar, i la nostra, ens portaran a fer. 

 Un vaixell escola, prototipus d’innovació i sostenibilitat, que sigui coherent amb un missatge zero 

emissions i es converteixi en l’aglutinador d’una oferta d’activitats única i alineada amb els objectius i 

ODS.

Ajuntament de Palamós
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Ajuntament de Banyoles: PSTD, Banyoles ciutat de l’aigua

Vinculació dels recursos turístics del llac amb l’entorn natural i el centre històric
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EUROS PERCENTATGE

PSTD BANYOLES, CIUTAT DE L'AIGUA

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 620.000 € 27,7%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 800.000 € 35,3%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 365.000 € 16,0%

EIX 4. COMPETITIVITAT 480.000 € 21,0%

TOTAL 2.265.000 € 100,0%

 Llac de Banyoles: Projecte de comportes reguladores dels canals, miradors, wifi trackers i sensorització dels espais 

fràgils, adequació de la infraestructura esportiva del llac, i pàrquing dissuasiu.

 Cicloturisme: Centre ebike, xarxa d’itineraris, connexió d’infraestructures de la xarxa ciclable, creació del producte 

cultural “La gran volta a Banyoles” i rehabilitació dels Banys Vells per a la creació de productes Bike&Swim.

 Ruta experiencial dels recs, projecte de videomapping “Ciutat de l’aigua”, Pla de senyalització turística intel·ligent i pla 

de màrqueting turístic. 

 Ruta de les Pesqueres de Banyoles, creació del Parc de l’Aigua, creació de la Ruta dolça (itinerari gastronòmic) i 

certificats alineats amb l’estratègia (Biosphere, Cittaslow, Bikefriendly). 



Ajuntament de Banyoles: PSTD, Banyoles ciutat de l’aigua
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Banyoles: mapa del territori 



Consell Comarcal la Selva: PSTD, la Selva interior

 Adaptació del Castell de Montsoriu als seus efectes, creació del parc ornitològic a Riells i Viabrea dins la ruta de la 

Tourdera, millora de la conservació i de les infraestructures per a les visites de les coves del Pasteral, camí de l’aigua 

de la Vall d’Arbúcies. 

 Instal·lació d’enllumenat a la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda, millora, adequació i creació d’itineraris no 

motoritzats d’ús turístic a Amer i Hostalric, punts d’autoreparació, neteja, recarrega, ancoratge i lloguer de e-bikes i 

patinets elèctrics, instal·lació de punts de carrega de vehicles elèctrics en punts estratègics de la destinació.

 Senyalització digital d’elements patrimonials de la Selva, creació d’elements gràfics 3D, vídeos 360º i recreacions 

històriques per donar valor al territori.

 Millora de l’àrea d’autocaravanes de la Selva, millora de la senyalització d’elements patrimonials i rutes de la Selva.
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EUROS PERCENTATGE
PSTD LA SELVA INTERIOR

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 900.119 € 31,9%
EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 628.584 € 22,3%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 860.310 € 30,5%
EIX 4. COMPETITIVITAT 429.157 € 15,2%
TOTAL 2.818.170 € 100,0%

Estudi sobre l’impacte del canvi climàtic en l’activitat turística



Consell Comarcal la Selva: PSTD, la Selva interior
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Grans camins de l’aigua
Senders locals
Rutes BTT

EIN (Espai d’Interès Natural)
EIN (Espai d’Interès Natural) i Xarxa Natura2000
Parc Natural



Ajuntament de Figueres

 Millora de la connectivitat verda entre el centre històric i el castell de Sant Ferran, adequació del camí verd de Sant Pau 

de la Calçada. 

 Millora de l’eficiència energètica dels llums de nadal d’inspiració daliniana i de l’enllumenat públic del centre històric, i

generació d’energia verda fotovoltaica dels equipaments turístics.

 Instal·lació d’experiències de gobbomapping i projeccions amb finalitat turística , creació de materials digitals de 

promoció turística i millora d’accessibilitat de les webs i xarxes socials turístiques.

 Millora urbana de l’entorn del Teatre-Museu Dalí, col·locació de les estàtues fixes de la campanya “Dalí de Figueres”, 

Il·luminació de les lletres de “Figueres” de davant la façana del Museu Dalí, habilitació del balcó mirador de la plaça 

Catalunya per a experiències enogastrònomiques, garantia d’accessibilitat al centre històric. 

Conversió del centre històric en una experiència turística integral, sostenible i competitiva. Cultural 

comerç i gastronomia
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EUROS PERCENTATGE

FIGUERES: CONVERSIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 511.184 € 19,8%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 520.166 € 20,2%
EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 295.661 € 11,5%
EIX 4. COMPETITIVITAT 1.537.989 € 48,6%

TOTAL 2.865.000 € 100,0%



Ajuntament de Figueres
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Espai verd 
Pujada del Castell



Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD) 2021

 7 Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PST) a Girona demarcació
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• Consorci Vies Verdes de Girona: impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial (2021)

• La Garrotxa Soft & Smart county (2021)

• La transformació del destí turístic Roses (2021)

• Menja’t Girona (2021)

• Pla de Sostenibilitat Turística de Lloret de Mar (2021)

• Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès (2021)

• Sant Feliu de Guíxols. La Costa Brava creativa (2021)



Consorci Vies Verdes de Girona: 
Impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial

 Adequació i connexió de vies verdes de la província

 Implementació i millora de la senyalització dels carrils bici

 Potenciar el coneixement del territori i el seu patrimoni de forma sostenible

Conjunt d’actuacions turístiques en el marc de la sostenibilitat
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INVERSIÓ CONSORCI VIES VERDES GIRONA EUROS PERCENTATGE

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 1.684.375,60 € 48,1%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 754.487 € 21,6%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 410.576,40 € 11,7%

EIX 4. COMPETITIVITAT 650.561 € 18,6%

TOTAL 3.500.000€ 100%



Consell Comarcal de La Garrotxa:
La Garrotxa soft & Smart county. Destí turístic sostenible i intel·ligent

 Promoció de la ecomobilitat accessible com a base de l’experiència turística.

 Posar en valor recursos natural i culturals poc coneguts: recuperació de les zones humides de

la Vall de Bianya.

 Noves experiències turístiques adaptades a les noves demandes dels visitants (slow, salut,

benestar...): projecte “Garrotxa per a tothom”

 Aposta per la digitalització com a instrument clau de gestió i promoció de recursos i 

experiències. 

Transformació de la comarca en un destí ecoturístic
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INVERSIÓ LA GARROTXA SOFT & SMART COUNTY EUROS PERCENTATGE

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 1.267.397 € 36,2%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 1.115.271 € 31,9%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 569.165 € 16,3%

EIX 4. COMPETITIVITAT 548.168 € 15,6%

TOTAL 3.500.000 € 100,0%



Ajuntament de Roses: La transformació del destí turístic Roses

 Regeneració del litoral i restauració d’ecosistemes: Punta Falconera, porta d’entrada al Parc

Natural del Cap de Creus.

Millora d’espais i infraestructures públiques: ecoserveis en espais naturals

 Impuls del turisme esportiu de forma sostenible: actuacions a la central de Biomassa de la Zona

esportiva.

Millora del posicionament competitiu amb criteris de sostenibilitat i innovació turística
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INVERSIÓ LA TRANSFORMACIÓ DEL DESTÍ TURÍSTIC DE ROSES EUROS PERCENTATGE

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 1.478.407 € 49,3%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 606.593 € 20,2%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 615.000 € 20,5%

EIX 4. COMPETITIVITAT 300.000 € 10%

TOTAL 3.000.000 € 100,0%



Ajuntament de Girona: Menja’t Girona

 Estructurar i enfortir la gestió de l’activitat turística a la ciutat per fer-la més acollidora i atractiva

per a visitants i residents: millora la mobilitat urbana al barri de Santa Eugènia.

 Posicionar, projectar i reforçar la marca Girona: creació del producte turístic Menja’t Girona

 Fomentar la creació de llocs de treball.

 Potenciar Girona com a Smart Destination a través de l’ús de les tecnologies digitals.

Experiència turística que enllaci patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural i 

arquitectònic-urbanístic
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INVERSIÓ MENJA'T GIRONA EUROS PERCENTATGE

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 1.301.870 € 37,2%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 1.042.149 € 29,8%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 611.570 € 17,5%

EIX 4. COMPETITIVITAT 544.132 € 15,5%

TOTAL 3.499.721 € 100,0%



Ajuntament de Lloret de Mar: PSTD de Lloret de Mar

 Reconversió integral i dinamització del casc antic, l’antic mercat municipal i els Jardins de Santa

Clotilde.

 Restauració ambiental i social a favor de l’interès turístic i ciutadà.

 Creació i digitalització del producte turístic.

 Posada en valor del patrimoni natural i cultural.

Transformació del casc antic i l’entorn litoral en un espai sostenible, atractiu, innovador i 

connectat

17

INVERSIÓ PSTD LLORET DE MAR EUROS PERCENTATGE

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 2.973.877 € 49,6%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 793.388 € 13,2%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 1.094.215 € 18,3%

EIX 4. COMPETITIVITAT 1.131.744 € 18,9%

TOTAL 5.993.224 € 100,0%



Consell Comarcal del Ripollès: PSTD del Ripollès

 Dinamitzar l’activitat turística sostenible millorant la qualitat de la destinació i l’acollida del

visitant: creació del centre de interpretació

 Consolidar la sostenibilitat i responsabilitat pel clima: connexió de vies verdes (ruta del ferro a

Ripoll)

 Potenciar la digitalització del sector, dels serveis i dels productes turístics.

Consolidar el model de turisme sostenible transformador, integrat i coherent amb el caràcter 

rural
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INVERSIÓ PSTD RIPOLLÈS EUROS PERCENTATGE

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 455.000 € 13,0%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 540.000 € 15,4%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 700.000 € 20,0%

EIX 4. COMPETITIVITAT 1.805.000 € 51,6%

TOTAL 3.500.000 € 100,0%



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: Sant Feliu de Guixols. La Costa Brava Creativa

 Recuperar i activar el patrimoni cultural i natural de la ciutat: recuperació dels Jardins de Can

Blasco.

Millorar la qualitat de l’experiència turística i augmentar l’estada mitjana ampliant la temporada

de turisme actiu.

 Afavorir la transició ecològica amb actuacions en el municipi: creació del passeig de l’art.

Renovació del model turístic i resignificar la ciutat com a referència de cultura i creativitat 

contemporània
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INVERSIÓ SANT FELIU DE GUIXOLS. LA COSTA BRAVA CREATIVA EUROS PERCENTATGE

EIX 1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE 1.075.000 € 30,7%

EIX 2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 1.645.000 € 47,0%

EIX 3. TRANSICIÓ DIGITAL 430.000 € 12,3%

EIX 4. COMPETITIVITAT 350.000 € 10,0%

TOTAL 3.500.000 € 100,0%



Presentació de les inversions turístiques

a les comarques gironines 

finançades amb els fons Next Generation


