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Els carrers del golf 
estan alternats amb
masses boscoses. 

Enmig dels carrers
en algunes ocasions
es localitzen arbres

dispersos.
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PROGRAMA “COMMITTED TO GREEN” AL GOLF GIRONA
És específic per a camps de golf.

És reconegut a nivell europeu.
És voluntari.

Inclou un programa de millores continues.
S’obté un premi anomenat “Compromesos amb el medi ambient”.

Cada 3 anys cal fer una Auditoria per fer-ne un seguiment.
És inaugurat a Espanya al golf de Valderrama el 1997.

El Golf Girona està situat a Sant Julià de Ramis. 
Va ser inaugurat el 1992. 

Té 104 hectàrees, 52 de camp de golf i 52 urbanitzades. 
El camp està format per 18 carrers.

La longitud del terreny de joc és de 6100 metres.

PLANIFICIACIÓ
GENERAL

DEL MEDI AMBIENT
El camp de golf està
adaptat a l’orografia

del terreny.
La seva ubicació al 
cim de la muntanya

boscosa queda 
desapercebuda des del 

poble, causant un 
mínim impacte 
paisatgístic.
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PAISATGE I 
HERÈNCIA
CULTURAL

El voltant del golf es
troben elements

culturals
característics del 

territori, com són el 
volcà de Can Guilana

i el Castell de 
Montagut.
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RECURSOS
HÍDRICS

En la construcció del 
golf ja es va 
contemplar la 

utilització d’aigua de 
la depuradora de 

Girona. Aquesta aigua 
s’emmagatzema en una

bassa artificial.
Es controla 

periòdicament la 
contaminació

subterrània mitjançant
anàlisi d’aigües dels 

pous.
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RESIDUS

Es porten als gestors
autoritzats específics, 
els següents residus:

• olis vegetals
• olis lubricants

• tóners
• pneumàtics

• ferralla
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EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

I POLÍTICA DE 
COMPRA

La Casa Club disposa de 
moltes finestres per

obtenir un aprofitament
màxim de la llum solar.
Utilitza bombetes de 
baix consum en la Casa 

Club i en l’enllumenat del 
jardí. El golf fa les 

comandes a l’engròs i en 
la compra dels productes

té en compte el seu
fàcil reciclatge. Així

obté un benefici
econòmic i pel medi

ambient.
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DE TREBALL
La formació del 

personal  de 
mateniment del camp
la realitza l’empresa.
En el golf es té en 

compte la prevenció de 
riscos laborals. El 

personal de 
manteniment del camp

utilitza Equips de
Protecció Individuals

(EPI’s) i els 
treballadors de les 
oficines utilitzen

mesures de seguretat
i de salut.

EDUCACIÓ I 
AMBIENT 

DE TREBALL
La formació del 

personal  de 
mateniment del camp
la realitza l’empresa.
En el golf es té en 

compte la prevenció de 
riscos laborals. El 

personal de 
manteniment del camp

utilitza Equips de
Protecció Individuals

(EPI’s) i els 
treballadors de les 
oficines utilitzen

mesures de seguretat
i de salut.

Es basen en:
•Bona gestió interna
• Conservació de la biodiversitat
• Comunicació i educació

Es basen en:
•Bona gestió interna
• Conservació de la biodiversitat
• Comunicació i educació El Pla inclou millores pels punts

febles de la Revisió Ambiental i 
principis bàsics de gestió. Per cada 

millora s’ha elaborat una fitxa 
tècnica.

El Pla inclou millores pels punts
febles de la Revisió Ambiental i 

principis bàsics de gestió. Per cada 
millora s’ha elaborat una fitxa 

tècnica.

COMUNICACIÓ I 
CONSCIENCIACIÓ
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hi ha ubicat un plafó
informatiu.

El golf incentiva ser 
respectuós amb el 
medi ambient. Té

distribuides 31 
papereres al camp de 

golf i els buggies
disposen de cartells on
s’informa  que cal tirar 
els residus generats a 

les papereres. 
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Fitxa tècnica nº

TÍTOL

Descripció de la 
proposta

Ubicació en el golf

Requeriments
materials i tècnics

Agents implicats
Altres qüestions

Prioritat

Pressupost
estimatiu

Golf Girona

Núria Bou Parera
Bàrbara Bielsa Capellán
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