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1. Descriptors i perfil de l’àmbit d’estudi 
Bescanó es troba a l’oest de la comarca del Gironès, pròxim a la comarca de la Selva. 
El terme municipal ocupa una superfície de 3.600 ha i limita amb 8 termes municipals: 
Sant Gregori, Salt, Vilablareix, Aiguaviva, Vilobí d’Onyar, Brunyola, Sant Julià del Llor 
Bonmatí i Anglès.  
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Figura 1: Situació regional de Bescanó.
N 

GI-533 

GI-540 

N-141 

Trullars 

Mas Llunès Estanyol 

Vilanna 

Montfullà Bescanó 

nt: Ajuntament de Bescanó. 

scanó està situat entre les Gavarres (per l’est), les Guilleries (per l’oest), les 
untanyes de Rocacorba (pel nord) i la depressió de la Selva (pel sud). Així doncs, el 
rme municipal oscil·la entre els 100 i els 332 metres d’altitud per sobre del nivell del 
ar, on destaca el puig de Rigau (212 m) i el puig Gros d’en Capella (332 m). 

scanó es troba dins la conca hidrogràfica del Baix Ter, en la zona intermitja-baixa de 
conca del Ter. El riu Ter circula pel nord del municipi el qual fa de límit amb Sant 
egori. Per Bescanó també circulen els rius Onyar i Güell, i tot una sèrie de torrents i 
res dels quals cal destacar els torrents de les Vall-lloberes, Vilaplana i Can Ribes, i 
 canals de reg. 

tualment el terme municipal està format per quatre pobles: Bescanó, Estanyol, 
lanna (amb el veïnat de Trullars i la urbanització de Mas Llunès) i Montfullà (amb el 
lígon industrial de Montfullà). 

gons dades de l’any 2004, la població del municipi és de 3.662 habitants. La 
nsitat és baixa, amb 1,01 habitants per hectàrea, i repartida de forma desigual entre 
 diferents pobles, essent Bescanó el poble que concentra la major part de la 
blació (78%). 
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El clima de la zona és mediterrani subhumit, amb una pluviometria mitjana anual d’uns 
636 mm, segons dades dels darrers 5 anys (període 1999-2003), arribant a assolir 
màxims de precipitació diaris de 58 mm. 

Les estacions més plujoses són la tardor (setembre i octubre) i la primavera (abril i 
maig), mentre que l’estiu és la més seca (juliol i agost).  

El clima de Bescanó és típicament mediterrani amb un hivern llarg però suau i un estiu 
curt, calorós i sec.  

Les temperatures mitjanes oscil·len entre els 24ºC durant l’època més càlida i els 6ºC 
en els mesos més freds, presentant una amplitud tèrmica aproximada de 16 a 17ºC. 

Les temperatures màximes s’assoleixen als mesos de juny, juliol i agost, arribant a 
superar els 38ºC mentre que les temperatures més fredes s’enregistren durant els 
mesos de novembre, desembre, gener i febrer, amb mínimes per sota dels 6ºC 
negatius. Així doncs les glaçades són freqüents durant els mesos d’hivern. 

Figura 2: Climodiagrama, segons dades dels darrers 5 anys. Període 1999-2003. 

L’època eixuta, coincideix amb 
els mesos d’estiu, i l’època 
humida correspon a la tardor, 
hivern i primavera. Les 
precipitacions són torrencials i 
tenen lloc en igual intensitat 
tant durant la primavera, 
assolint el màxim en el mes de 
maig, com durant la tardor, 
estació en la que destaquen les 
precipitacions del mes de 
d’octubre. 
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Font: Estació meteorològica de Bescanó.

 

 humitat relativa mitjana de Bescanó és alta durant tots els mesos de l’any, arribant 
superar el 80% de mitja en els mesos d’octubre, novembre, desembre i gener.  

 vent és un altre dels factors que condiciona la climatologia de Bescanó, amb una 
ecció predominant del S-SW i una velocitat mitja anual de 1,23 m/s. Les ràfegues de 

àxima intensitat no superen els 18 m/s i aquestes es produeixen durant el període 
vembre-abril. 

 quan a la radiació solar total incident a Bescanó, els kW/m2 augmenten a la 
imavera (març-abril) i disminueixen en arribar als mesos més freds (octubre-
vembre). La diferencia de la radiació incident oscil·la en 9.059,3 kW/m2 entre els 

esos d’agost i desembre. 
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Bescanó forma part de la Serralada Pre-litoral. Al terme municipal de Bescanó s’hi 
localitzen materials diversos, en funció del seu procés de formació, els quals pertanyen 
a dues eres: el Paleozoic, el qual ocupa bona part del municipi i està constituït per 
esquists del període Cambrià-Ordovicià, i el Cenozoic, representat pel període Terciari 
i el Quaternari. 

Els materials del Terciari han donat lloc a geomorfologies ben diferenciades tals com el 
volcà de la Crosa. Durant l’explosió del volcà es van expulsar materials fragmentaris 
mitjançant successives onades piroclàstiques i van arrossegar trossos de colades 
basàltiques que mostren una estructura escoriàcia i que contenen petits còdols de 
granit i obsidiana. Aquestes es van dipositar sobre les roques granítiques i 
metamòrfiques de l’acabament meridional de les Guilleries i els sediments que omplen 
la depressió.  

El Quaternari el formen materials sedimentaris dipositats pels rius i torrents que 
transcorren per Bescanó. El pas del riu Ter ha modelat el territori donant lloc a les 
terrasses fluvials i la plana al·luvial. 

A grans trets, els principals tipus de sòls presents a Bescanó corresponen a dos 
tipologies diferenciades, uns de poc aptes per a la vegetació a la zona nord, nord-est 
del municipi, i uns altres de més fèrtils, associats a boscos planifolis i prats, al sud del 
terme municipal. 

Pel què fa a les explotacions de pedreres, a mitjans de segle XX s’havia explotat el 
volcà de la Crosa fins que es van establir una sèrie d’obligacions referents a la 
protecció i restauració del volcà i de les zones excavades. Actualment, la única 
activitat extractiva del municipi és una activitat d’extracció d’àrids ubicada al marge sud 
del riu Ter, al poble de Vilanna.  
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2. Resum divulgatiu de la memòria descriptiva 

 
1. ENTORN FÍSIC 

Meteorologia i Climatologia 

• Clima: Mediterrani, Subhumit 
• Pluviometria mitjana anual: 636 mm/any (màxim 58 mm/dia) 
• Temperatura mitjana: 24ºC a l’època més càlida i 6ºC a l’època més freda 
• Precipitació anual: 311 mm a 985 mm 
• Vents: predominants del S i SW, amb velocitat mitjana anual de 1,23m/s. 
• Climodiagrama: 

 

 

 

 

Geologia i Geomorfologia 

Materials aflorants Elements geomorfològics 
• Paleozoic: 

- Cambrià-Ordovicià - 
• Cenozoic: 

- Terciari Volcà de la Crosa 
Eres 

- Quaternari Terrasses fluvials i la plana al·luvial, formats per l’acció 
del riu Ter 

Sòls 

Tipus de sòls Tipus de materials Fertilitat 

Entisols Materials rocallosos grollers amb un primer horitzó 
orgànic reduït 

Poc aptes per a la 
vegetació 

Inceptisols Materials calcaris i amb un hortizó càlcic o petrocàlcic Sòls més fèrtils 

Hidrologia i Hidrogeologia 

- Conca hidrogràfica del Baix Ter: zona intermitja - baixa 

Principals cursos hídrics: Rius: Ter, Onyar i Güell 
Torrents: Torrent de Can Ribes, de les Vall-lloberes i de la Vilaplana 
Canals: Canal de reg o Rec gros, i sèquia Monar 

Tipus Valors de Referència Resultats 

Aigües superficials índex ISQA Bona 
Qualitat de les aigües: 

Aigües subterrànies Reglament Tècnicosanitari Compleix 
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2. SISTEMES NATURALS I DIVERSITAT BIOLÒGICA 

Espais naturals 

Superfície protegida: Espais d’especial valor ecològic: 

 

- Zones humides: Riu, rieres i torrents, i 
recs. 

- Elements paisatgístics singulars: Pla de 
Vilanna, Clot d’en Mallarich, Paratge de Can 
Font Bernat, Suredes de Can Llorà, Puig de 
Rigau. 

- 13 arbres monumentals 

Comunitats vegetals i animals 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Connectivitat biològica 

Principals connectors biològics: 

- el sistema fluvial (Ter): única connexió entre l’EIN de Guilleries amb l’EIN de les Gavarres 

- la massa forestal: bosc d’alzines, suros i pins 

- els conreus 
Elements que alteren la viabilitat dels 
corredors:  

- rescloses del riu Ter 
- manca de cabal mínim del riu 
- canalitzacions 
- manca de vegetació de ribera 
- plantacions d’espècies silvícoles de 

creixement ràpid 
- les activitats extractives 
- les línies elèctriques d’alta tensió 

2%

98%

Superfície no protegit

Superfície protegida: PE de l'EIN del Volcà de la Crosa

Peixos
7%

Amfibis
6% Rèptils

7%

Ocells
62%

Mamífers
18%

Proporció d’espècies de fauna 
vertebrada 

Principals comunitats vegetals 

Vegetació de 
ribera

5%

Bosc 
mediterrani

55%

Conreus 
pastures, 

marges i recs
20%

Zones 
urbanitzades

20%
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3. PLANEJAMENT 

Usos del sòl i evolució 

- El terme municipal està format per quatre pobles: Bescanó, Estanyol, Vilanna (amb el veïnat 
de Trullars i la urbanització de Mas Llunès) i Montfullà (amb el polígon industrial de Montfullà). 

- Durant el període de 1987 a 1997 hi hagut 
un manteniment de: 
o 55 % bosc mediterrani 
o 20% conreus 

- hi hagut un creixement de: 
o 26,1 % (10,1 ha) de sòl urbà consolidat  
o 75 % (42,1 ha) les urbanitzacions  
o 76,1 % (31,6 ha) sòl industrial 

Sòl urbà i urbanitzable 

- Plans urbanístics: 
o Normes Subsidiàries -revisat el 1999- 

(Classificació del sòl urbà, urbanitzable 
i no urbanitzable) 

o Plans Derivats 
- Pla Especial de Reforma Interior 
(PERI en sòl urbà)  
- Plans Parcials d’Ordenació (en sòl 
urbanitzable) 

o Plans Especials de Sistemes 
(Infraestructures, serveis i 
equipaments) 

- Nombrosos espais verds i espais lliures 
que donen una esponjositat al nucli urbà 

Classificació del sòl

Sòl No 
Urbanitzable 
(3.274,1 ha)

92%

Sòl Apte per a 
la Urbanització 

(192,9 ha)
5%

Sòl Urbà  
(121,9 ha)

3%

Sòl urbà desenvolupat

S.R. pendent 
per 

desenvolupar
58%

S.I. pendent 
per 

desenvolupar
4%

S.I. 
desenvolupat 

totalment 
2%S.I. 

desenvolupat 
parcialment 

8%

S.R. 
desenvolupat 

totalment 
18%

S.R. 
desenvolupat 
parcialment 

10%

Tipologia d'edificacions

1 planta
46%

2 plantes
45%

3-6 plantes
9%

 

Sòl no urbanitzable 

- Classificació del sòl no urbanitzable: 
o Zona d’horts familiars 
o Zona agrícola 
o Zona apta per plantacions 
o Zona de boscos 
 

o Zona de protecció especial del Volcà de la 
Crosa 

o Zona d’habitatges en el medi rural 
o Zona d’edificacions en conjunts rurals 

històrics protegits 
o Sistema de Protecció Hidràulica 

- Catàleg d’esglésies, edificis, conjunts i masies a protegir en sòl urbà i no urbà (NSP 1999), i en 
fase d’elaboració l’inventari de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació (llei 2/2002). 

- Es disposa d’un inventari propi dels camins que formen part del terme municipal de Bescanó, 
però des del Consell Comarcal del Gironès s’està realitzant un inventari de camins del municipi 
de Bescanó el qual està pendent d’aprovació per l’Ajuntament. 
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4. MOBILITAT 

Carreteres i carrers principals 

Xarxa de carreteres Carrers principals 
Carretera km IMD Carrer IMD 

N-141 12 8.418 Carrer Major No es disposa 
GI-533 2 295 
GI-540 11 9.6701 Avinguda Assumpta 714 

Desplaçaments 

Nombre de desplaçaments diaris per mobilitat obligada 
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1 L’estació de cobertura està situada fora del t
carretera pel terme municipal és molt inferior. 
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Desplaçaments
diaris interns 

656 
(30%) 

 
Grau 

d’autocontenció 
37%
Desplaçaments diaris
cap al municipi 

420 
(19%) 

unts d’origen: 
 77% del Gironès 
 23% d’altres comarques
Girona
64%

Salt
3%

Est
3

erme municipal de Bescanó, ja que

 

Desplaçaments diaris
cap a altres municipi 

1.143 
(52%) 

unts de destinació: 
 88% al Gironès 
12% a altres comarques
Tipologia de desplaçaments per mobilitat obligada
a
Tipologia de desplaçaments per mobilitat no obligad
i
Compres
 Oc
nd
30%

artit
%

 la circulació de vehicles d’aquesta 
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Parc mòbil 

 

- La intensitat d’ús del vehicle privat en els desplaçaments realitzats per la població de Bescanó 
és del 71%. 

Transport públic 

Tipologies de transports utilitzats per treball, estudi, oci i compres: 

 

TEISA, línia d’autobús Girona-Olot: 

- 35.420 viatgers utilitzen l’autobús, la majoria dels quals realitzen el trajecte Bescanó-Girona 
(70%). 

Mobilitat sostenible 

- Via verda d’Olot a Girona (des de 1996): circulació exclusiva de vianants i ciclistes. 

- Legislació local: Ordenança de policia i bon govern i circulació (13 d’octubre de 1998) 

Índex de motorització Evolució del parc mòbil i el número d’habitants
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5. RISCOS AMBIENTALS 

Riscos ambientals 

Origen Risc Tipus Valoració 
inundacions i riuades especial i específic baix Natural sísmic específic - 

incendi forestal especial i específic alt Antròpic transport mercaderies perilloses especial moderat 

Pla Municipal de Protecció Civil 

Documents obligatoris Documents opcionals Estat 
Manual d’actuació per a riscos 

especials: INUNCAT, 
INFOCAT, TRANSCAT 

Document bàsic (PEM) 

Annexos generals (document 
comú pel diferents riscos) 
Programa d’implantació i 

manteniment (document comú 
pel diferents riscos) 

Manual d’actuació bàsic i per a 
riscos específics (incendi forestal, 
inundacions i riuades, sísmic), si 

s’escau 

En elaboració, a 
excepció del 

TRANSCAT que no 
està previst 

Risc d’incendis forestals i d’inundacions i riuades 

Incendis forestals: 

 

Principals incendis forestals (1971-2002): 

- 1986: 100 hectàrees,  
- 1971: 25 ha a Can Güell (Vilanna),  
- 1983: 22 ha a la carretera d’Estanyol. 

Zones amb major risc d’incendi:  

- Nucli d’Estanyol 
- Nucli de Montfullà 
- Nucli de Vilanna 
- Urbanització Estanyol Parc 
- Urbanització Mas Llunès 

 

Inundacions i riuades 

Zona Risc Període de retorn
Pla de Vilanna:  greu 100 anys 
Nord de la N-141, a l’alçada de la urbanització del 
Turó dels Cavalls greu 100 anys 

Entorn fàbrica Grober greu 100-500 anys 
Nucli urbà de Bescanó(est de la N-141) moderat 500 anys 
Des de les vores del Ter fins a l’alçada del carrer de 
Dalt del nucli urbà de Bescanó moderat-greu 500 anys 

Causes principals dels incendis forestals. 
Període 1980-2002. 

Negligències
37%

Accidents
12%

Intencionats
24%

Causa 
desconeguda

27%

< 1 ha
73%

1  a 10 ha
19%

>10 ha
8%

Núm. d’incendis en funció de la 
superfície cremada 
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6. BALANÇ D’AIGUA 

Abastament d’aigües 

Fonts Distribució 
Riu Ter Xarxa d’abastament 

Xarxa d’abastament 
PRODAISA 

Aqüífer Pous (44 aprofitaments d’aigua inscrits 
al Registre d’Aigües de l’ACA) 

- Nuclis amb xarxa d’abastament: Bescanó nucli, Montfullà, Vilanna, P.I. Montfullà i Mas 
Llunès. Aquests nuclis disposen de suficient capacitat de reserva d’aigua. 

- 43 Km de canonades de diversos materials: fibrociment per les més antigues (nucli de 
Bescanó) i polietilè o PVC per a les més recents (la resta de nuclis i al carrer Major del nucli 
de Bescanó). 

- Sistema de detecció d’irregularitats en la distribució i subministrament d’aigua: basat 
en el control de les dades i campanyes de recerca de fuites. Malgrat aquest sistema, 
s’estima que hi ha un 18% de pèrdues d’aigua en la xarxa d’abastament.  

- La qualitat de l’aigua abastada és bona: no sobrepassa en cap paràmetre les 
concentracions màximes admissibles (CMA) en la legislació. 

- Des de l’Ajuntament i/o des de l’empresa de subministrament de l’aigua d’abastament, no 
s’han realitzat campanyes per a l’ús sostenible de l’aigua al municipi. 

- L’aigua de les fonts no és apta pel consum humà i per aquest motiu l’Ajuntament ha penjat 
cartells en aquestes fonts informant que l’aigua que abasten no està potabilitzada. 

- El sistema tarifari d’aigua de Bescanó és unitari per a tots els usuaris, el què imposibilita el 
coneixement de la tipologia d’usuari, el consum d’aigua per tipologia d’usuari, etc. 

Consum d’aigua 

 Estimació del percentatge d’abonats 
segons sector, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

6% 1% 3%

Domèstic Comercial Industrial Municipal

0
100
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300
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500
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900

2001 2002 2003 2004*

Abonats

Evolució del número d’abonats al 
subministrament d’aigua 

 
 *1r trimestre 2004
 Ús de l’aigua (xarxa i pou) 

56,3%33,0%

10,4% 0,4%

Domèstic Industrial Agrícola i Ramader Desconegut

Origen de l’aigua 

18%

82%

Aigua de xarxa Aigua de pou
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Evolució de la variació estacional del consum 
d’aigua d’abastament entre estiu i hivern (2000-

2003) 

 

 

 

 

 

Consum d’aigua per habitant i dia 

 

Aigües residuals 

- Nuclis habitats connectats a la xarxa de clavegueram (PRODAISA): nucli de Bescanó, 
Vilanna i Polígon industrial de Montfullà 

- Existeixen 18 foses sèptiques: la resta de zones no es coneix. 
- S’han finalitzat les obres de l’EDAR a on es depuraran les aigües residuals de Bescanó, 

Vilanna i Montfullà. Les aigües del PI Montfullà s’aboquen a la xarxa de Salt. 
- A excepció del col·lector del carrer Major del nucli de Bescanó, la xarxa de clavegueram de 

Bescanó és unitària, i inclús en alguns casos hi aboquen els canals de rec. 
- El material dels col·lectors és: majoritàriament de fibrociment i els nous de PVC i polietilè. 
- L’empresa gestora realitza inspeccions periòdiques en les zones més problemàtiques. 
- Actualment hi ha 2 activitats amb el permís d’abocament i 8 l’estan tramitant.  
- No es disposa de dades de les inspeccions realitzades per l’ACA  

Balanç de l’aigua 
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7. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Emissions atmosfèriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectes de les emissions 

Efecte global: Efecte local: 
Densitat d’emissió: baixa (<10 tones/any) 
Capacitat del territori: alta 

 

 

 

Control dels focus emissors: 

- torres de refrigeració 
- 7 focus emissors potencialment 

contaminadors de l’atmosfera, inclosos 
al CAPCA (9,6 % de les activitats) 

- emissions de les extraccions d’àrids 
(control sol·licitat al DMAH) 

Immissions 

- Estació automàtica de la XVPCA de Fornells de la Selva (donada de baixa) 

- Els nivells d’immissió no sobrepassen els valors límit 

- Vulnerabilitat del territori: nul·la-baixa (en funció de la zona del municipi) 

- ICQA: no s’han detectat incidències 

y

Principals gasos emesos a Bescanó 
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8. SOROLL 

Antecedents 

- Estudis realitzats o en fase de realització: 
• Estudi de soroll del carrer Major 
• Proposta de Mapa de capacitat acústica del Departament de Medi Ambient 

- Legislació local: Ordenança de policia i bon govern i circulació (13 d’octubre de 1998), però 
aquesta no fa referència als nivells de soroll permesos per les activitats i el trànsit de vehicles 

- Mapa de Capacitat acústica: No s’ha aprovat el mapa de capacitat acústica.. 

Anàlisi qualitatiu del soroll 

- Fonts de soroll molestes:  
• Fonts puntuals:  
• Fonts veïnals:  
• Fonts lineals:  

 

 
alguns tallers i petites empreses en el centre urbà  
instal·lacions d’aire condicionat, etc. en el centre urbà 
C/ Major (Actualment s’està millorant l’estructura urbana) 
Motos i cilomotors pel centre urbà 

- Queixes i denúncies de soroll: no es disposa d’un registre documentat.  

- Control del soroll: no es disposa de cap àrea específica encarregada de controlar el soroll: 
• Focus mòbils: El Departament d’Indústria va realitzar una campanya d’inspecció de 

control aleatori de vehicles de motor.  

Anàlisi quantitatiu del soroll 

- Els nivells de soroll enegistrats són 
molt baixos, excepte a la N-141 

- No s’han detectat nivells de soroll 
per sobre de la normativa 

 

 

 

Proposta de zonificació sonora 

Zona A. Zona de 
sensibilitat acústica alta 

- Zones residencials de Montfullà, Estanyol, Vilanna, Trullars i la 
urbanització Mas Llunès 

Zona B. Zona de 
sensibilitat acústica 
moderada 

- Zona comercial de Bescanó 
- Principals accessos a Bescanó, Monrfullà, Estanyol, Vilanna, Mas 
Trullars i Urb. Mas Llunès 
- Zones urbanes properes a la N-141 (Montullà i Turó dels Cavalls), 
GI-540 i GI-533 

Zona C Zona de 
sensibilitat acústica baixa 

- Zones industrials (polígon industrial de Montfullà i Grober) 
- N-141 al seu pas per tot el terme municipal 

Categorització de les mesures puntuals en funció 
dels nivells sonors 

LAeq = 60 – 65 
dBA
13%

Laeq > 65 dBA
7%

LAeq = 55 – 60 
dBA
20%

LAeq = 50 – 55 
dBA
53%

LAeq < 50 dBA
7%
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9. RESIDUS 

Residus municipals 

- Recollida de residus:  
o Contenidors de rebuig 
o Contenidors de recollida selectiva (paper i cartró, vidre i envasos lleugers)  
o Recollides específiques (roba i calçat, piles, medicaments, etc.)  
o Deixalleria mòbil  
o Acord amb la deixalleria de Salt 
o Recollida selectiva de matèria orgànica (previst pel 2005) 

- La ràtio d’habitants per contenidor de rebuig i recollida selectiva és molt inferior als valors 
recomenats, i l’estat dels mateixos és bo.  

- S’han impulsat campanyes per a la conscienciació ciutadana en la reducció de residus. 
- L’empresa de neteja viària és una entitat privada sense ànim de lucre que gestiona centres 

i serveis d’atenció a persones amb disminució psíquica de la comarca del Gironès, 
permetent així la seva integració a la societat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recollida, tractament i destí final del rebuig 
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n.d.: no determinat
* Dades del 2002

Eficiència de la recollida selectiva a Bescanó 

30 
Contenidors
122 hab/cont

23 
Contenidors
159 hab/cont

54 Tn 54 Tn

27 
Contenidors
136 hab/cont

93 Tn

n.d.

RESIDUS 
MUNICIPALS

1.805 Tn

REBUIG
1.603 Tn (89%)

RECOLLIDES ESPECÍFIQUES

PAPER/
CARTRÓ VIDRE

ENVASOS 
LLEUGERS

RECOLLIDA SELECTIVA

PILES VOLUM.*

RECOLLIDA SELECTIVA
202 Tn (11%)

DIAGRAMA RESUM DE GENERACIÓ 
DE RESIDUS MUNICIPALS

(2003)

1.603 Tn

124 
Contenidors
30 hab/cont

54 Tn

RESTES 
VEGETALS

n.d.

MEDICAMENTS*

0,1 Tn

ROBA I 
CALÇAT

n.d.

Abocador 
Solius

Rec. Marcel 
Navarro i fills, 

S.L.

Rec. Marcel 
Navarro i fills, 

S.L.

Pilagest
 (Pont de 
Vilomara)

Rec. Marcel 
Navarro i fills, 

S.L.
SIGRE HUMANATIRGI

DEIXALLERIA 
MÒBIL

0,8 Tn

Diversos 
gestors

Rec. Marcel 
Navarro i fills, 

S.L.

71%

6%

10%

13%

Bescanó (casc urbà) Montfullà Estanyol Vilanna

Composició en pes dels residus
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Altres residus 

- 23 activitats inscrites en el registres de productors de residus de Catalunya 
- 77 explotacions ramaderes, si bé no es coneix quina és la seva producció de residus.  
- No existeix cap punt d’abocament incontrolat que perduri en el temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUS INDUSTRIALS
1.249 Tn

ESPECIALS
35 Tn

FLUX DE RESIDUS INDUSTRIALS
(2002)

NO ESPECIALS
1.214 Tn

Dipòsit 
controlat
367 Tn

Valorització en 
origen 
3 Tn

Valorització 
externa
879 Tn

INERTS
0 Tn
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10. ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

Infraestructures energètiques 

Infraestructures 
de generació 4 Centrals Hidroelèctriques 

Línia de doble circuit Vic-Juià (220 
kV) 
Línia de doble circuit Vic-Sau-Sant 
Hilari-Susqueda-Girona (110 kV) Alta Tensió Projecte de la nova alimentació 
elèctrica a Girona amb 400 kV i 
construcció de la subestació 
transformadora a Bescanó 

Línies 
elèctriques

Baixa Tensió 
Les línies elèctriques en el nucli urbà 
estan soterrades (50%) o adossades 
a façana (30%). 

Gas natural (GN): Xarxa de distribució de GN canalitzat al poble de 
Bescanó 
Gasos liquats del petroli (GLP: butà i propà): Distribució mitjançant 
bombones i camions cisterna 
Combustibles líquids (CL): Distribució mitjançant camions cisterna 
(ús domèstic-industrial) i mitjançant l’estació de servei ubicada a 
l’entrada del municipi (N-141, km 110,6). 

Infraestructures 
de transport i 

distribució 

Telefonia mòbil: 3 antenes (Montfullà, Bescanó i Vilanna) 

Instal·lacions de cogeneració 
termoelètrica 2 instal·lacions (d’on provenen 287 kV) 

Tipus i quantitat d’energia consumida 
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Dependències i serveis municipals 

 

 

 

 

 

 

 

Energies renovables 

Font energètica Ús Instal·lacions Superfície 
captació (m2) 

Pavelló d’esports 10 

Camp de futbol municipal 22 

Habitatges unifamiliars 30 
Energia solar Aigua Calenta 

Sanitària (ACS) 

CEIP Dr. Sobreques En projecte 

- Legislació local: No es disposa d’una ordenança d’energia solar, però s’ha establert unes 
bases per a l’atorgament de subvencions a particulars que instal·lin energia solar tèrmica al 
seu habitatge, en construcció o ja existent, per a l’aigua calenta i/o calefacció. 

Consum total d’energia: 6.913,63 teps 

Consum total d’energia per sectors (2003) Consum total de fonts energètiques (2003)

CL
49%

CS
18%

Electricitat
21%

GN
9%

GLP
3%

Domèstic i 
serveis
31%

Transport
18%

Públic
2%

Industrial
49%

 
Consum elèctric per activitats (2003) Consum de gas natural per activitats(2003)
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1%
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Ajuntament
15%
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27%
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44%

Biblioteca 
1%

Locals i casals 
del poble

3%
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61%

Altres
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esportives

13%
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11. ASPECTES ECONÒMICS 

Estructura econòmica general del municipi 

 

 

 

 

 

 

Mercat de treball i població activa 

 

 

 

 

 

 

 

Sector primari 

Activitats silvícoles: inexistència de Plans Territorials de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) 

Activitats extractives: 

 

- 1 activitat d’extracció d’àrids al marge sud del riu Ter i al nord de la 
N-141 (Vilanna) 

- 3 activitats extractives en procés de restauració 

Agricultura: de tipus intensiu i majoritàriament de regadiu 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia d’activitats legalitzades o adequades a
la Llei 3/98

Activitats econòmiques (2004) 
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Percentatge d’ocupació de la població (2001)
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3%

Percentatge d’ocupats per branques 
d’activitat i per sexe (2001) 
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Ramaderia: de tipus intensiu 

 

 

 

 

 

 

Sector secundari 

- El polígon industrial de Montfullà, on s’hi concentra 
la major part de les activitats industrials 

- A l’oest del turó dels cavalls 

Ubicació de les activitats industrials: 

- Entre el riu Ter i la ruta del carrilet (Grober, S.A.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector terciari 
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12. ASPECTES SOCIALS 

Població 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitatge 

 

 

 

 

 

 

Població de Bescanó segons lloc de
naixement a 1 de gener de 2003 Evolució de la població dels 4 pobles de 
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Salut i protecció social 

Serveis socials Centres a Bescanó 

Serveis sanitaris - Centre d’Atenció Primària (C.A.P.) 
- Farmàcia 

Serveis socials i recursos d’atenció 
ciutadana 

- Assistent social, educadora de carrer i 
dinamitzadora 

Problemàtiques socials detectades 

- Necessitat d’una residència per la gent gran, 
avui finalitzada 

- Falta d’un local de joventut: en projecte 
- Construcció de pisos de compra i de lloguer 

pels joves de Bescanó, a un preu més 
assequible 

Educació 

 

 

 

 

 

 

 

Educació ambiental: 

- El CEIP Dr. Sobrequés i la llar d’infants 
Bescanó-Nins realitzen visites i activitats 
diverses destinades a l’educació ambiental. 

- Des de l’Ajuntament de Bescanó: 
o s’organitza i subvenciona als cursos de 

cicle mitjà i superior de primària una 
sèrie d’activitats de descoberta de 
l’entorn 

o es redacta i edita una revista mensual 
(La Pilastra), on s’informa als ciutadans 
sobre diferents aspectes socials, 
ambientals, històrics i d’actualitat.  

o Festa Volcà de la Crosa, exposició 
permanent del volcà de la Crosa, 
setmana verda, etc. 

Associacionisme i activitat cultural 

Equipaments: instal·lacions culturals, 
esportives, socials, etc. 

Oferta cultural: destaca la festa major, el 
pessebre vivent, la fira de l’embotit, museu 
històric i etnològic, biblioteca, nit d e poesia, 
exposició de bolets, premis literaris, etc. 

 

 

 

 

 Participació ciutadana: inexistència de cap 
comissió o Fòrum de participació ciutadana. 

Cedida gratis o 
a baix preu; 

1,23%
De lloguer; 

10,04%

Altra forma; 
2,97%

De propietat; 
85,76%
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21%
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21%

Natura
10%
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18%
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30%

Tipus d’entitats en funció de la temàtica 

Tipus d’habitatges principals 
(2001)

Edificis de 2 
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9%
Cases 

unifamiliars
68%

Blocs de pisos
23%

Règim de tinença dels habitatges principals (2001)
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Seguretat ciutadana 

Serveis de Seguretat Ciutadana Gestionats pels Mossos d’Esquadra de Girona, 
juntament amb l’Ajuntament de Bescanó 

Serveis d’Emergència i Seguretat 
Civil 

Gestionats pel servei de bombers de Santa Coloma o 
de Girona. 

 

13. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL 

Organització dels serveis municipals 

Partit polític de govern: Convergència i Unió amb 7 regidors 
Àrees de govern: - Urbanisme, Hisenda i Coordinació d’àrees 

- Ensenyament, Cultura i Medi ambient 
- Governació, Participació ciutadana i Locals i instal·lacions 
- Sanitat i serveis locals i Família i benestar 
- Esports i relacions amb els clubs i Instal·lacions esportives i lúdiques 
- Joventut i Biblioteca i ludoteca 
- Territori i Camins públics 

Competències 
en matèria de 
Medi Ambient: 

- Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament: gestió de l’EIN del volcà de la 
Crosa, coordinació amb el Consorci Alba-Ter, i impulsar i coordinar el 
Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) de Bescanó 

- Alcaldia: contaminació acústica, la neteja viària, el control d’activitats, 
el planejament urbanístic, les quals són competència exclusiva de 
l’Ajuntament. 

- Altres administracions implicades: Ministeri de Medi Ambient, 
Departament de medi Ambient i Habitatge, Diputació de Girona, 
Consell Comarcal del Gironès. 

Pressupost 
municipal: 

- No es disposa del desglossament per àrees, sinó per partides 
pressupostàries: 3.746.726,40 € d’ingressos i crèdits 

Coordinació administrativa 

Entre departaments de l’Ajuntament Amb altres administracions 
Reunió setmanal de la Comissió de 
Govern 

Consorciat al Consorci Alba-Ter i Consorci de 
les vies verdes 

Reunió cada dos mesos del Ple Municipal Adherit al Consell d’Iniciatives Locals pel Medi 
Ambient (CILMA) 

Gestió ambiental 

Mecanismes de control: 
Activitats industrials Consums municipals 

- Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental 

- Es coneix el consum energètic però el 
control és inexistent 

- Revisió dels expedients tramitats amb el 
RAMINP i comunicació del tràmit per 
l’adequació a la IIAA a totes aquelles 
activitats que quedarien classificades en 
l’annex II 

- Es desconeix el consum d’aigua i per tant 
el control és nul 

- Absència d’un protocol sobre criteris 
mediambientals en matèria de compres 

Ordenances municipals: 
- Reglament municipal regulador de les llicències municipals d’obertura d’establiments. 
- Ordenança d'instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació. 
- Ordenança de Policia i Bon Govern. 
- Ordenança o Reglament per la concessió de llicències d'activitats innòcues o de l'Annex 

III de la LIIAA. 
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14. PARTICIPACIÓ I SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA 

Sondeig 

- Mètode: Enviament d’enquestes per bustiatge a la totalitat de les llars dels diferents pobles 
del terme municipal (1.350 enquestes a Bescanó i 300 entre els pobles de Vilanna-
Montfullà i Estanyol) i als grups associatius del municipi (39 associacions). 

- Objectiu: Conèixer la percepció i sensibilització ciutadana envers el municipi i el medi 
ambient. 

Resultats enquesta 

Resposta obtinguda: de la població: 3,64% de la població (60 persones) 
 de les associacions: 12,8% de les associacions (5 entitats) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
úm

. e
nq

ue
st

at
s

4%

1

9

1

7

11

2

6

18

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Menys 18 Entre 18 i 30 Entre 31 i 50 Més de 50

Malament
8%

Regular
18%

Bé
42%

Molt bé
23%

Molt malament
2%

NC
7%

Valoració del desenvolupament del municipi 
en els darrers 25 anys 

Tipologia d’enquestats 

Home Dona

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Sa
ni

ta
t

R
ec

ol
lid

a
se

le
ct

iv
a

Es
co

la

Q
ua

lita
t

Ai
gu

a

M
ob

ilit
at

 e
n

el
 c

en
tre

ur
bà O
fe

rta
tu

rís
tic

a

In
te

gr
ac

ió
im

m
ig

ra
nt

s

Ab
oc

am
en

ts
in

co
nt

ro
la

ts

Es
ta

t d
el

s
re

cu
rs

os
na

tu
ra

ls
R

is
c

d'
in

ce
nd

is

Aspectes millor valorats Aspectes pitjor valorats

Pu
nt

ua
ci

ó

Valoració de diferents aspectes de Bescanó

Ajuntament 
veritablement 
democràtic i 

dialogant
8%

Més tranquil
7%

Control 
immigració

Menys 
delinqüència

4%

Millora de les 
comunicacions

4%

Més comerç
3%

M'agrada tal 
com és

10%

Altres
28%

Menys 
creixement 
urbanístic

13%

Com ipi? agradaria als bescanonins/es que fos el munic

DEPLAN Resum divultagiu de la memòria descriptiva / 31 
 



Diagnosi estratègica PALS de Bescanó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principals inquietuds Principals aspectes a potenciar 
1. Creixement urbanístic 1. Transport públic 
2. Millora infraestructures viàries, mobilitat 2. Facilitats habitatge 
3. Seguretat ciutadana 3. Trànsit C/Major - Variant 

Jornada de Participació Ciutadana 

Objectiu: Presentació del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) de Bescanó. Els 
assistents donen la seva opinió sobre els punts forts i els punts febles dels diferents aspectes 
referents a la sostenibilitat econòmica, ambiental i social que afecten al municipi. 

Resultats de la 1ª Jornada:  
Punts forts Punts febles 

1. Entorn natural i rural 1. Transport públic 
2. Creixement moderat del poble 2. Creixement desmesurat i improvisació urbanística 
3. Espais públics 3. Trànsit al c/ Major i Soroll 

Comportament ambiental de la població 
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3. Punts forts i punts febles 
 
En els següents apartats s’ha realitzat una anàlisis dels punts forts i punts febles de 
cada vector, és a dir, sobre aquells aspectes positius del municipi que cal mantenir i 
potenciar i sobre aquelles mancances o trets negatius que cal millorar per tendir a la 
sostenibilitat del municipi. 
 
 

1. SISTEMES NATURALS 

Punts Forts 

• Bescanó presenta una situació estratègica privilegiada, envoltada de diversos 
Espais d’Interès Natural 

• Gran riquesa paisatgística i diversitat d’hàbitats en el municipi 
• Presència d’un important curs fluvial en el municipi, el riu Ter 
• Gran diversitat botànica i faunística 
• Existència de rareses animals: gaig blau i altres migradores 
• Presència d’un nombre elevat d’arbres monumentals 
• Presència d’un paisatge agrícola molt divers 
• Bona representació de les comunitats potencials (alzinar litoral esclarissat i sureda)
• Conservació de pràctiques agrícoles poc impactants 
• Presència d’espècies interessants que indiquen gran riquesa en l’hàbitat fluvial 

Punts Febles 

• Absència de pastures, molt útils per a la prevenció d’incendis forestals 
• Manca de gestió de la gran extensió forestal del municipi  
• La gestió dels animals de companyia del municipi és millorable 
• Manca de recer i passos de fauna en el traçat de les carreteres del municipi  
• Forta pressió antròpica sobre el riu Ter 
• Localització de l’activitat industrial massa propera al riu així com presència 

d’extraccions d’àrids a la llera del riu Ter 
Canalització dels recs, impermeabilitzant-
d’amfibis o micromamífers 
Absència d’escales de peixo
superar les rescloses 
Es donen importants fl
sequera 
La vegeta

• Degradació de la vegetació ripària tot al llarg del riu, rieres i torrents 
• Plantacions d’espècies silvícoles de torn curt, com pollancres o plàtans, en espais 

propis de les comunitats de ribera 
Localització d’urbanitzacions dins la

• Està en projecte una nova xarxa elèctrica d’alta tensió i la construcció d’una 
subestació transformadora 

• Existència i pressió per la instal·lació de punts per antenes de telecomunicacions  
que provoca un impacte visual i electromagnètic  

• Progressiva substitució del conreu de secà pel de regadiu, molt més agressiu 
envers el medi ambient 

 

• los i dificultant la naturalització d’espècies 

• s que permetin la remuntada riu amunt, per tal de 

• uctuacions en el cabal del riu depenent de les condicions de 

• ció de ribera està contínuament afectada per la pressió humana 

•  forest 
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2. PLANEJAMENT 

Punts Forts 

• Planejament urbanístic respectuós amb el medi 
• El sòl no urbanitzable representa el 92% de Bescanó, i aquest disposa de diferents 

tipologies de protecció 
• Les normes subsidiàries de Bescanó són del 99 i encara queda un 50% de sòl 

urbanitzable per a desenvolupar 
• El 91% de les edificacions són de 1 a 2 plantes 
• Està en fase d’elaboració l’inventari de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

susceptibles de reconstrucció o rehabilitació (llei 2/2002) 
• Des del Consell Comarcal del Gironès s’està realitzant un inventari de camins del 

municipi de Bescanó el qual està pendent d’aprovació per l’Ajuntament 

Punts Febles 

• Manca d’informació de certs paràmetres de planejament urbanístic 
• Presència d’usos no regulats en sòl no urbanitzable 
• Manca de criteris de sostenibilitat en l’edificació 
 
 

3. MOBILITAT 

Punts Forts 

• La major part dels desplaçaments interns es realitzen a peu o en bicicleta 
• La intensitat de trànsit dels carrers és molt reduïda 
• Bon estat de la senyalització viària 
• Bescanó disposa d’una ordenança d e policia i bon govern i circulació per la 

regulació de la via pública 
• 

amb mobilitat reduïda 
Els principals edificis públics disposen de mesures d’accessibilitat per a persones 

• L’amplada de la majoria de les voreres no limiten la mobilitat del vianant  
• En general, la mobilitat per Bescanó és fluïda 

Punts Febles

an augmentat considera
• Elevada utilització del vehicle privat en els deplaçaments intermunicipals 
• Elevada taxa de motorització 
• Manca de jerarquització de la xarxa viària 
• Manca d’un estudi de mobilitat o circulació 
• Manca de mesures per una mobilitat més sostenible 
• Inexistència de transport públic per als desplaçaments intramunicipals 
• Baixa freqüència de la línia d’autobusos Girona-Olot, la qual té parada a Bescanó 
• La majoria de voreres no estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda 
 

 

• Els desplaçaments intermunicipals h blement 
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4. RISCOS AMBIENTALS 

Punts Forts 

• L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Universitat de Girona per l’elaboració de 
la documentació que li és d’aplicació segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
Protecció Civil de Catalunya. 

• Bescanó forma part de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Giselva 
• La major part dels incendis forestal que ha patit Bescanó han afectat a superfícies 

inferiors a 1 ha 

Punts Febles 

• Bescanó no ha finalitzat el Pla de Protecció Civil Municipal 
• Inexistència d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF) 
• No s’està elaborant un el manual d’actuació pel risc pel transport de mercaderies 

perilloses 
• Un 37% dels incendis que han afectat Bescanó des de 1969 han estat ocasionats 

per negligències 
• Absència de tallafocs, de pistes forestals i de punts de vigilància contribueixen a 

incrementar el risc d’incendi 
• Inexistència de punts de vigilància propis en l’època de major risc d’incendi forestal 
• La gasolinera de Bescanó, ubicada en zona urbana, és un element vulnerable al 

risc d’incendi 
 
 
 

5. BALANÇ DE L’AIGUA 

Punts Forts 

• Els nuclis de Bescanó connectats a la xarxa d’abastament disposen de suficient 
capacitat de reserva d’aigua 

• Ter és bona d’acord amb les analítiques de l’estació 
de control ubicada a Bescanó 
La qualitat de les aigües del 

• 
problemes de saturació de la xarxa de clavegueram en casos de fortes pluges 
El col·lector d’aigües pluvials recentment construït al carrer Major solventarà els 

• 
de Montfullà que tractarà les aigües del municipi evitant així que aquestes siguin 
abocades al Ter 

Està en fase de posada en funcionament l’Estació Depuradora d’Aigües Resid

 
clavegueram mitigant-se així la seva potencial incidència ambiental 
Les aigües residu

Punts Febles 

s pèrdues de la xarxa d’
això, la companyia efectua revisions i controls per a remediar-les. 
No es disposa de reserva d’aigua d’abastament en aquells nuclis
la xarxa d’abastament 
El sistema de tarifes 
tipologia d’usuari el què dificulta el coneixement de la tipologia d’usuari, el consum 
d’aigua per tipologia d’usuari, etc. 
En alguns casos, l’aigua de les fo
necessaris per a aigua de consum humà 

uals 

• als amb major càrrega contaminant són abocades a la xarxa de 

• No hi ha un coneixement de le abastament. No obstant 

•  no connectats a 

• de l’aigua d’abastament és unitari independentent de la 

• nts naturals no compleix els requisits de qualitat 
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• ls pous de captació del municipi (cabals No es disposa de suficient informació de
captats, ús de l’aigua, etc.)  
No existeixen controls que av

• El consum d’aigua de Bescanó té un marcat efecte estacional, consumint-se el 
90% durant els mesos de juliol i agost 
La ràtio de consum d’aigua per perso
europeus i és molt superior als valors d’altres municipis de Catalunya 
L’ajuntament de Bescanó no ha realitzat cap campanya ni iniciativa per a un ús 
sostenible de l’aigua 
No existeix cap control de les foses sèptiques dels nuclis que no disposen de xarxa 
de clavegueram. 
Als nuclis on existeix xarxa de clavegueram, aquesta és unitària i per tant, les 
aigües pluvials no poden ser reaprofitades, a més de provocar problemes de 
saturació d’aquesta, a excepció del carrer Major  
Diversos sistemes de reg presents al nucli de Bescanó ocasionen problemes en 
l’evacuació de les aigües 

 

• aluïn la qualitat de les aigües procedents dels pous 

• na i dia a Bescanó duplica els estàndards 

• 

• 

• 

• 

 

6. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Punts Forts 

• Tan sols un 9,6% de les activitats industrials del municipi disposen de focus 
potencialment contaminador de l’atmosfera 

• Els nivells d’immissió dels diferents contaminants atmosfèrics no suposen un risc 
per la població i estan per sota els límits establerts per la normativa 

• L’Ajuntament té constància de la ubicació de les instal·lacions de risc tal i com 
estableix el Decret 152/2002 de 28 de maig pel qual s’estableixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
L’Ajuntament de Bescanó sol·licita al Departament de Medi Ambient i Habitatge la 
realització d’una sèrie de controls per assegurar-se del compliment de la normativa 
mediambiental aplicable 

n fòssil són le

• Actualment, no hi ha cap estació de la XVPCA que subministri informació sobre 
quin és l’estat de la qualitat de l’aire de la zona 

• El 98 % de les emissions de CO procedeixen del trànsit 
Els combustibles líquids són els gasos emeso
més important a l’efecte hivernacle 

 

• 

Punts Febles 

• Els combustibles líquids d’orige s principals fonts generadores de 
gasos contaminants a l’atmosfera 

• s a Bescanó amb una contribució 

 

7. SOROLLS 

Punts Forts 

at acústic del
a 

• L’Ajuntament de Bescanó ha demanat a la Generalitat de Catalunya, un estudi de
la variant de la N-141 al seu pas per

 
 Bescanó 

• Absència de fonts puntuals de soroll molestes 
No s’han detectat nivells de soroll per sobre de

• Realització d’un estudi sobre l’est  carrer Major gràcies a un conveni 
signat amb la Universitat de Giron

•  la normativa 
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Punts Febles 

ha estat aprovat per l’Ajuntament 
• Manca d’un registre documental de queixes i denúncies per motius de soroll 

En l’accés al polígon industrial de Montfullà i en la N-141 s’han detectat nivells de 
soroll superiors a 60 dBA 

 

• Manca una ordenança municipal de sorolls 
• El mapa de capacitat acústica realitzat per la Generalitat de Catalunya encara no 

• 

 

8. RESIDUS 

Punts Forts 

municipis de Gironès 
• Existeix recollida selectiva per a una gran part dels residus: paper i cartró, envasos 

lleugers, vidre, voluminosos, piles, medicaments, residus sanitaris, etc. 
• A Bescanó hi ha una millor ràtio d’habitants per contenidor (tant de rebuig com de 

recollida selectiva) que el recomanat per la Diputació de Barcelona 
• ions Els contenidors de Bescanó estan, en termes generals, en bones condic
• El Consell Comarcal del Gironès ha engegat diverses campanyes informatives per 

a la reducció de residus 
• El servei de neteja viària permet la inserció laboral de persones amb disminució 
• La major part dels residus industrials de Bescanó es valoritzen i només el 29% es 

porten a dipòsit controlat 
• A Bescanó no hi ha punts d’abocament incontrolats que perdurin en el temps 

Punts Febles 

• Hi ha una tendència a l’augment en la producció total de residus 
e la recollida 

• L’eficiència de la recollida selectiva de vidre i de paper i cartró està per sota dels 

vasos lleugers 
objectius marcats a Catalunya per al 2003, mentre que pràcticament es compleixen 
els objectius per als en

• No hi ha coneixement dels residus agrícoles-ramaders generats al municipi i no es 
realitza cap control d’aquests 

 

• Hi ha una tendència a l’augment del percentatge de recollida selectiva a Bescanó 
• La producció de residus per persona i dia a Bescanó és inferior a la mitjana dels 

• No s’ha realitzat la implantació d selectiva de matèria orgànica, si bé 
està prevista pel 2005 

 

 

9. ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

Punts Forts 

• El pavelló d’esports i el camp de futbol dispose s solars per 
l’escalfament d’ACS 

n de plaque

instal·lar plaques solars per l’aigua calenta sanitària 
L’Ajuntament ha sol·li
reducció de costos i disminuir el consum energètic de l’enllumenat públic 
La major part de les línies elèctriques en baixa tensió estan soterrades 

• Realització de bases per l’atorgament d’ajuts a aquells habitatges que vulguin 

• citat la realització d’un estudi a l’empresa PRODAISA per la 

• 
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Punts Febles 

cipal font ener
 principal cons

• Les dues línies elèctriques d’alta tensió que creuen Bescanó, de 220 i 110 kV són 
pròximes la poble de Vilanna i a diverses masies disperses 

 

• Els combustibles líquids són la prin gètica consumida a Bescanó 
• L’enllumenat públic representa el um energètic municipal 

 

10. ASPECTES ECONÒMICS 

Punts Forts 

uades a la 
moderat 

• En general, les activitats econòmiques del municipi no ocasionen conflictes amb 
els veïns 

• Presència d’espais verds, espais lliures i d’horts en el nucli urbà 
• L’Ajuntament porta un bon control de les activitats amb alta incidència ambiental,  

les extraccions d’àrids 

Punts Febles 

Un baix percentatge de
 Girona 

• S’han rebut queixes per abocaments incontrolats de purins 
• Retrocés de la ramaderia de tipus extensiu 
• Manca de diversificació del sector terciari 
 
 

• Concentració de les activitats industrials al polígon industrial de Montfullà 
• Un 89% de les activitats adeq LIIAA tenen un impacte ambiental 

•  les activitats han tramitat el permís d’abocament 
• Forta dependència de la ciutat de

11. ASPECTES SOCIALS 

Punts Forts 

als 
• S’han construït nous pisos de lloguer i de compra a un preu assequible pels joves 

de Bescanó 
• Des de l’Ajuntament es prenen iniciatives per resoldre aquelles qüestions de tipus 

social que afecten a diferents grups d’edat  
Bescanó gaudeix de diversos ele
històric i cultural 

Punts Febles 

Estanyol ha sofer

estan en règim
• No hi ha un fòrum de participació ciutadana on les diferents entitats i ciutadans 

ecten al municipi puguin debatre aquells temes que af
• Els equipaments destinats a les associacions del municipi són insuficients 
• No es promociona suficientment el municipi 

• La població de Bescanó augmenta gràcies a l’entrada d’immigrants del gironès i a 
l’augment de la natalitat 

• Un 82% dels habitatges són princip

• ments tant de caire paisatgístic com d’interès 

• t una disminució en el nombre d’habitants  
• Un 12% dels habitatges estan buits 
• Tan sols un 10% dels habitatges  de lloguer 
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12. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EN L’ÀMBIT D’ESTUDI 

Punts Forts 

• Les àrees de govern es reuneixen setmanalment per posar en comú i debatre 
aquells temes que els afecten 

es per part d
• Regulació d’aspectes mediambientals mitjançant ordenances municipals 

• Es desconeix la partida pressupostària de cada àrea de gestió 
• No es porta un control dels consums d’aigua i energia de les dependències 

municipals 

• 
compres realitzades per l’Ajuntament 
Manca de protocol sobre quins són els ris mediambientals a seguir en les crite

• Les mesures d’estalvi i de bones pràctiques mediambientals aplicades en les 
dependències i serveis municipals són escasses 

• Inexistència d’una base de dades informatitzada sobre els diferents aspectes de la 
gestió municipal 

• L’Ajuntament treballa conjuntament amb entitats de caire supramunicipal 
• Control de les activitats classificad el tècnic d’activitats de l’Ajuntament 

Punts Febles 

• Manca d’un cens d’activitats potencialment contaminadores 
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1. DESCRIPTORS I PERFIL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
2. RESUM DIVULGATIU DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES 
4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
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3. Punts forts i punts febles 
 
En els següents apartats s’ha realitzat una anàlisis dels punts forts i punts febles de 
cada vector, és a dir, sobre aquells aspectes positius del municipi que cal mantenir i 
potenciar i sobre aquelles mancances o trets negatius que cal millorar per tendir a la 
sostenibilitat del municipi. 
 
 

1. SISTEMES NATURALS 

Punts Forts 

• Bescanó presenta una situació estratègica privilegiada, envoltada de diversos 
Espais d’Interès Natural 

• Gran riquesa paisatgística i diversitat d’hàbitats en el municipi 
• Presència d’un important curs fluvial en el municipi, el riu Ter 
• Gran diversitat botànica i faunística 
• Existència de rareses animals: gaig blau i altres migradores 
• Presència d’un nombre elevat d’arbres monumentals 
• Presència d’un paisatge agrícola molt divers 
• Bona representació de les comunitats potencials (alzinar litoral esclarissat i sureda)
• Conservació de pràctiques agrícoles poc impactants 
• Presència d’espècies interessants que indiquen gran riquesa en l’hàbitat fluvial 

Punts Febles 

• Absència de pastures, molt útils per a la prevenció d’incendis forestals 
• Manca de gestió de la gran extensió forestal del municipi  
• La gestió dels animals de companyia del municipi és millorable 
• Manca de recer i passos de fauna en el traçat de les carreteres del municipi  
• Forta pressió antròpica sobre el riu Ter 
• Localització de l’activitat industrial massa propera al riu així com presència 

d’extraccions d’àrids a la llera del riu Ter 
Canalització dels recs, impermeabilitzant-
d’amfibis o micromamífers 
Absència d’escales de peixo
superar les rescloses 
Es donen importants fl
sequera 
La vegeta

• Degradació de la vegetació ripària tot al llarg del riu, rieres i torrents 
• Plantacions d’espècies silvícoles de torn curt, com pollancres o plàtans, en espais 

propis de les comunitats de ribera 
Localització d’urbanitzacions dins la

• Està en projecte una nova xarxa elèctrica d’alta tensió i la construcció d’una 
subestació transformadora 

• Existència i pressió per la instal·lació de punts per antenes de telecomunicacions  
que provoca un impacte visual i electromagnètic  

• Progressiva substitució del conreu de secà pel de regadiu, molt més agressiu 
envers el medi ambient 

 

• los i dificultant la naturalització d’espècies 

• s que permetin la remuntada riu amunt, per tal de 

• uctuacions en el cabal del riu depenent de les condicions de 

• ció de ribera està contínuament afectada per la pressió humana 

•  forest 
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2. PLANEJAMENT 

Punts Forts 

• Planejament urbanístic respectuós amb el medi 
• El sòl no urbanitzable representa el 92% de Bescanó, i aquest disposa de diferents 

tipologies de protecció 
• Les normes subsidiàries de Bescanó són del 99 i encara queda un 50% de sòl 

urbanitzable per a desenvolupar 
• El 91% de les edificacions són de 1 a 2 plantes 
• Està en fase d’elaboració l’inventari de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

susceptibles de reconstrucció o rehabilitació (llei 2/2002) 
• Des del Consell Comarcal del Gironès s’està realitzant un inventari de camins del 

municipi de Bescanó el qual està pendent d’aprovació per l’Ajuntament 

Punts Febles 

• Manca d’informació de certs paràmetres de planejament urbanístic 
• Presència d’usos no regulats en sòl no urbanitzable 
• Manca de criteris de sostenibilitat en l’edificació 
 
 

3. MOBILITAT 

Punts Forts 

• La major part dels desplaçaments interns es realitzen a peu o en bicicleta 
• La intensitat de trànsit dels carrers és molt reduïda 
• Bon estat de la senyalització viària 
• Bescanó disposa d’una ordenança d e policia i bon govern i circulació per la 

regulació de la via pública 
• 

amb mobilitat reduïda 
Els principals edificis públics disposen de mesures d’accessibilitat per a persones 

• L’amplada de la majoria de les voreres no limiten la mobilitat del vianant  
• En general, la mobilitat per Bescanó és fluïda 

Punts Febles

an augmentat considera
• Elevada utilització del vehicle privat en els deplaçaments intermunicipals 
• Elevada taxa de motorització 
• Manca de jerarquització de la xarxa viària 
• Manca d’un estudi de mobilitat o circulació 
• Manca de mesures per una mobilitat més sostenible 
• Inexistència de transport públic per als desplaçaments intramunicipals 
• Baixa freqüència de la línia d’autobusos Girona-Olot, la qual té parada a Bescanó 
• La majoria de voreres no estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda 
 

 

• Els desplaçaments intermunicipals h blement 
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4. RISCOS AMBIENTALS 

Punts Forts 

• L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Universitat de Girona per l’elaboració de 
la documentació que li és d’aplicació segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
Protecció Civil de Catalunya. 

• Bescanó forma part de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Giselva 
• La major part dels incendis forestal que ha patit Bescanó han afectat a superfícies 

inferiors a 1 ha 

Punts Febles 

• Bescanó no ha finalitzat el Pla de Protecció Civil Municipal 
• Inexistència d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF) 
• No s’està elaborant un el manual d’actuació pel risc pel transport de mercaderies 

perilloses 
• Un 37% dels incendis que han afectat Bescanó des de 1969 han estat ocasionats 

per negligències 
• Absència de tallafocs, de pistes forestals i de punts de vigilància contribueixen a 

incrementar el risc d’incendi 
• Inexistència de punts de vigilància propis en l’època de major risc d’incendi forestal 
• La gasolinera de Bescanó, ubicada en zona urbana, és un element vulnerable al 

risc d’incendi 
 
 
 

5. BALANÇ DE L’AIGUA 

Punts Forts 

• Els nuclis de Bescanó connectats a la xarxa d’abastament disposen de suficient 
capacitat de reserva d’aigua 

• Ter és bona d’acord amb les analítiques de l’estació 
de control ubicada a Bescanó 
La qualitat de les aigües del 

• 
problemes de saturació de la xarxa de clavegueram en casos de fortes pluges 
El col·lector d’aigües pluvials recentment construït al carrer Major solventarà els 

• 
de Montfullà que tractarà les aigües del municipi evitant així que aquestes siguin 
abocades al Ter 

Està en fase de posada en funcionament l’Estació Depuradora d’Aigües Resid

 
clavegueram mitigant-se així la seva potencial incidència ambiental 
Les aigües residu

Punts Febles 

s pèrdues de la xarxa d’
això, la companyia efectua revisions i controls per a remediar-les. 
No es disposa de reserva d’aigua d’abastament en aquells nuclis
la xarxa d’abastament 
El sistema de tarifes 
tipologia d’usuari el què dificulta el coneixement de la tipologia d’usuari, el consum 
d’aigua per tipologia d’usuari, etc. 
En alguns casos, l’aigua de les fo
necessaris per a aigua de consum humà 

uals 

• als amb major càrrega contaminant són abocades a la xarxa de 

• No hi ha un coneixement de le abastament. No obstant 

•  no connectats a 

• de l’aigua d’abastament és unitari independentent de la 

• nts naturals no compleix els requisits de qualitat 
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• ls pous de captació del municipi (cabals No es disposa de suficient informació de
captats, ús de l’aigua, etc.)  
No existeixen controls que av

• El consum d’aigua de Bescanó té un marcat efecte estacional, consumint-se el 
90% durant els mesos de juliol i agost 
La ràtio de consum d’aigua per perso
europeus i és molt superior als valors d’altres municipis de Catalunya 
L’ajuntament de Bescanó no ha realitzat cap campanya ni iniciativa per a un ús 
sostenible de l’aigua 
No existeix cap control de les foses sèptiques dels nuclis que no disposen de xarxa 
de clavegueram. 
Als nuclis on existeix xarxa de clavegueram, aquesta és unitària i per tant, les 
aigües pluvials no poden ser reaprofitades, a més de provocar problemes de 
saturació d’aquesta, a excepció del carrer Major  
Diversos sistemes de reg presents al nucli de Bescanó ocasionen problemes en 
l’evacuació de les aigües 

 

• aluïn la qualitat de les aigües procedents dels pous 

• na i dia a Bescanó duplica els estàndards 

• 

• 

• 

• 

 

6. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Punts Forts 

• Tan sols un 9,6% de les activitats industrials del municipi disposen de focus 
potencialment contaminador de l’atmosfera 

• Els nivells d’immissió dels diferents contaminants atmosfèrics no suposen un risc 
per la població i estan per sota els límits establerts per la normativa 

• L’Ajuntament té constància de la ubicació de les instal·lacions de risc tal i com 
estableix el Decret 152/2002 de 28 de maig pel qual s’estableixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
L’Ajuntament de Bescanó sol·licita al Departament de Medi Ambient i Habitatge la 
realització d’una sèrie de controls per assegurar-se del compliment de la normativa 
mediambiental aplicable 

n fòssil són le

• Actualment, no hi ha cap estació de la XVPCA que subministri informació sobre 
quin és l’estat de la qualitat de l’aire de la zona 

• El 98 % de les emissions de CO procedeixen del trànsit 
Els combustibles líquids són els gasos emeso
més important a l’efecte hivernacle 

 

• 

Punts Febles 

• Els combustibles líquids d’orige s principals fonts generadores de 
gasos contaminants a l’atmosfera 

• s a Bescanó amb una contribució 

 

7. SOROLLS 

Punts Forts 

at acústic del
a 

• L’Ajuntament de Bescanó ha demanat a la Generalitat de Catalunya, un estudi de
la variant de la N-141 al seu pas per

 
 Bescanó 

• Absència de fonts puntuals de soroll molestes 
No s’han detectat nivells de soroll per sobre de

• Realització d’un estudi sobre l’est  carrer Major gràcies a un conveni 
signat amb la Universitat de Giron

•  la normativa 
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Punts Febles 

ha estat aprovat per l’Ajuntament 
• Manca d’un registre documental de queixes i denúncies per motius de soroll 

En l’accés al polígon industrial de Montfullà i en la N-141 s’han detectat nivells de 
soroll superiors a 60 dBA 

 

• Manca una ordenança municipal de sorolls 
• El mapa de capacitat acústica realitzat per la Generalitat de Catalunya encara no 

• 

 

8. RESIDUS 

Punts Forts 

municipis de Gironès 
• Existeix recollida selectiva per a una gran part dels residus: paper i cartró, envasos 

lleugers, vidre, voluminosos, piles, medicaments, residus sanitaris, etc. 
• A Bescanó hi ha una millor ràtio d’habitants per contenidor (tant de rebuig com de 

recollida selectiva) que el recomanat per la Diputació de Barcelona 
• ions Els contenidors de Bescanó estan, en termes generals, en bones condic
• El Consell Comarcal del Gironès ha engegat diverses campanyes informatives per 

a la reducció de residus 
• El servei de neteja viària permet la inserció laboral de persones amb disminució 
• La major part dels residus industrials de Bescanó es valoritzen i només el 29% es 

porten a dipòsit controlat 
• A Bescanó no hi ha punts d’abocament incontrolats que perdurin en el temps 

Punts Febles 

• Hi ha una tendència a l’augment en la producció total de residus 
e la recollida 

• L’eficiència de la recollida selectiva de vidre i de paper i cartró està per sota dels 

vasos lleugers 
objectius marcats a Catalunya per al 2003, mentre que pràcticament es compleixen 
els objectius per als en

• No hi ha coneixement dels residus agrícoles-ramaders generats al municipi i no es 
realitza cap control d’aquests 

 

• Hi ha una tendència a l’augment del percentatge de recollida selectiva a Bescanó 
• La producció de residus per persona i dia a Bescanó és inferior a la mitjana dels 

• No s’ha realitzat la implantació d selectiva de matèria orgànica, si bé 
està prevista pel 2005 

 

 

9. ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

Punts Forts 

• El pavelló d’esports i el camp de futbol dispose s solars per 
l’escalfament d’ACS 

n de plaque

instal·lar plaques solars per l’aigua calenta sanitària 
L’Ajuntament ha sol·li
reducció de costos i disminuir el consum energètic de l’enllumenat públic 
La major part de les línies elèctriques en baixa tensió estan soterrades 

• Realització de bases per l’atorgament d’ajuts a aquells habitatges que vulguin 

• citat la realització d’un estudi a l’empresa PRODAISA per la 

• 
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Punts Febles 

cipal font ener
 principal cons

• Les dues línies elèctriques d’alta tensió que creuen Bescanó, de 220 i 110 kV són 
pròximes la poble de Vilanna i a diverses masies disperses 

 

• Els combustibles líquids són la prin gètica consumida a Bescanó 
• L’enllumenat públic representa el um energètic municipal 

 

10. ASPECTES ECONÒMICS 

Punts Forts 

uades a la 
moderat 

• En general, les activitats econòmiques del municipi no ocasionen conflictes amb 
els veïns 

• Presència d’espais verds, espais lliures i d’horts en el nucli urbà 
• L’Ajuntament porta un bon control de les activitats amb alta incidència ambiental,  

les extraccions d’àrids 

Punts Febles 

Un baix percentatge de
 Girona 

• S’han rebut queixes per abocaments incontrolats de purins 
• Retrocés de la ramaderia de tipus extensiu 
• Manca de diversificació del sector terciari 
 
 

• Concentració de les activitats industrials al polígon industrial de Montfullà 
• Un 89% de les activitats adeq LIIAA tenen un impacte ambiental 

•  les activitats han tramitat el permís d’abocament 
• Forta dependència de la ciutat de

11. ASPECTES SOCIALS 

Punts Forts 

als 
• S’han construït nous pisos de lloguer i de compra a un preu assequible pels joves 

de Bescanó 
• Des de l’Ajuntament es prenen iniciatives per resoldre aquelles qüestions de tipus 

social que afecten a diferents grups d’edat  
Bescanó gaudeix de diversos ele
històric i cultural 

Punts Febles 

Estanyol ha sofer

estan en règim
• No hi ha un fòrum de participació ciutadana on les diferents entitats i ciutadans 

ecten al municipi puguin debatre aquells temes que af
• Els equipaments destinats a les associacions del municipi són insuficients 
• No es promociona suficientment el municipi 

• La població de Bescanó augmenta gràcies a l’entrada d’immigrants del gironès i a 
l’augment de la natalitat 

• Un 82% dels habitatges són princip

• ments tant de caire paisatgístic com d’interès 

• t una disminució en el nombre d’habitants  
• Un 12% dels habitatges estan buits 
• Tan sols un 10% dels habitatges  de lloguer 
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12. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EN L’ÀMBIT D’ESTUDI 

Punts Forts 

• Les àrees de govern es reuneixen setmanalment per posar en comú i debatre 
aquells temes que els afecten 

es per part d
• Regulació d’aspectes mediambientals mitjançant ordenances municipals 

• Es desconeix la partida pressupostària de cada àrea de gestió 
• No es porta un control dels consums d’aigua i energia de les dependències 

municipals 

• 
compres realitzades per l’Ajuntament 
Manca de protocol sobre quins són els ris mediambientals a seguir en les crite

• Les mesures d’estalvi i de bones pràctiques mediambientals aplicades en les 
dependències i serveis municipals són escasses 

• Inexistència d’una base de dades informatitzada sobre els diferents aspectes de la 
gestió municipal 

• L’Ajuntament treballa conjuntament amb entitats de caire supramunicipal 
• Control de les activitats classificad el tècnic d’activitats de l’Ajuntament 

Punts Febles 

• Manca d’un cens d’activitats potencialment contaminadores 
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1. DESCRIPTORS I PERFIL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
2. RESUM DIVULGATIU DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
3. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES 

4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’ÀMBIT 
D’ESTUDI 
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4. Diagnosi estratègica de l’àmbit d’estudi 
 
En aquest apartat s’interrelacionen els diferents aspectes analitzats en la memòria 
descriptiva de Bescanó, tant aspectes ambientals com econòmics i socials. D’aquesta 
manera s’han extret uns eixos principals en els quals es veuen reflectits els punts més 
importants d’aquesta diagnosi: 

Eix 1: El municipi de Bescanó presenta una ordenació equilibrada  

Eix 2. El patrimoni natural té un elevat valor i alhora una elevada fragilitat 

Eix 3. La pèrdua d’explotacions agro-ramaderes pot implicar greus 
conseqüències pel territori 

Eix 4. La població de Bescanó ha augmentat en els últims anys amb la 
conseqüent demanda d’equipaments i serveis 

Eix 5. Forta dependència de les poblacions veïnes 

Eix 6. Augment del consum de recursos naturals 

Eix 7. Control de les activitats per part de l’administració 

Eix 8. Conseqüències de la utilització del vehicle privat 

Eix 9. Retrocés del sector primari 

Eix 10. Bescanó ha començat el camí cap al desenvolupament sostenible 

Eix 11. L’Ajuntament com a exemple de bona gestió ambiental 

 

En l’elaboració dels diferents eixos, s’ha donat especial importància a tots aquells 
aspectes valorats pels ciutadans, tant positiva com negativament, mitjançant les 
enquestes de participació ciutadana. Així mateix, s’han tingut en compte totes aquelles 
aportacions realitzades pels ciutadans en les Jornades de Participació Ciutadana i tots 
aquells punts forts i febles que els bescanonins han prioritzat. 

Per últim, la taula de transversalitat, mostra els aspectes ambientals, econòmics i 
socials que s’interrelacionen en cada eix. 

Així doncs, aquest és un document estratègic que permetrà enfocar el Pla d’Acció 
Ambiental de Bescanó d’una manera més concisa i alhora integrada.  

La consecució d’aquest document serà la definició d’unes Línies Estratègiques 
Ambientals, que englobin tots els factors ambientals, econòmics i socials de manera 
que es relacionin entre ells. Aquestes línies seran l’inici d’un Pla d’Acció que ha de 
permetre al municipi dirigir-se cap a un desenvolupament sostenible.  
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EIX 1. EL MUNICIPI DE BESCANÓ PRESENTA UNA ORDENACIÓ EQUILIBRADA  
 

El municipi de Bescanó es troba a la riba dreta del riu Ter, a l'oest de la comarca del 
Gironès, ocupant 36 km2 dels contraforts orientals de les Guilleries. Està constituït per 
les entitats de població de Bescanó, Montfullà i Vilanna a la plana al·luvial del Ter i 
Estanyol a la conca dels Marrocs. L’augment de població ens els darrers quatre anys 
ha estat d’un 11%, amb 3.534 habitants el 2003. 

De l’anàlisi dels usos del sòl en els últims 10 anys en destaca el manteniment dels 
boscos amb un 55% de la superfície total del municipi i el manteniment dels conreus 
ocupant un 20% del terme. Per altra banda destaquen també els augments del usos 
de sòl urbà (26,1%), d’urbanitzacions (75%) i de sòl industrial (76,1%). 

Les Normes subsidiàries (NSP) que regulen aquest usos tenen el seu origen en el 
primer planejament del municipi a l’any 1976 que fou revisat el 1986 donant lloc a les 
primeres NSP. 13 anys més tard es va iniciar una segona revisió aprovada l’any 1999 
que v acabar donant lloc al Text Refós del Planejament vigent. 

La posició territorial del nucli de Montfullà i Bescanó fa que es doni una pressió 
elevada en quan a un futur creixement urbà i industrial que és previst a les NSP, tot i 
que actualment encara resta més del 50 % del sòl per desenvolupar. 

En destaca com a espais en desenvolupament, el polígon industrial del nucli de 
Montfullà (26,9 ha), i les urbanitzacions del Mas Llunés i el bosc de Montfullà. També 
cal tenir en compte que s’ha aturat el desenvolupament de la urbanització de l’Estanyol 
Parc que es requalificarà com a sòl no urbanitzable. 

El règim del sòl es divideix en sòl urbà consolidat (3,4%), sòl apte per a la Urbanització 
(5,4%, ara anomenat sòl urbanitzable no delimitat), sòl no urbanitzable (91,2 %), 
sistemes i zones. 

Dins l’espai no urbanitzable en destaquen la presència de 7 zones tipificades que 
tenen un caràcter protector envers al patrimoni natural, paisatgístic, arquitectònic i 
cultural del municipi. El planejament preveu un espai important de protecció d’horts 
familiars que formen el Parc Agrícola del nucli de Bescanó. Preveu terrenys amb un 
valor especial per l’explotació fustera, defineix uns àmbits de protecció dels conjunts 
rurals històrics protegits i inclou la zona de protecció especial del Volcà de la Crosa, 
també té en compte la protecció de l’àmbit fluvial de rius, rieres i recs. 

Bescanó disposa d’un catàleg d’esglésies, edificis, conjunts i masies a protegir en sòl 
urbà i no urbà (NSP 1999), i té en fase d’elaboració l’inventari de masies i cases rurals 
en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació (llei 2/2002). 

També disposa d’un inventari propi dels camins que formen part del terme municipal 
de Bescanó, però des del Consell Comarcal del Gironès s’està realitzant un inventari 
de camins del municipi el qual està pendent d’aprovació per l’Ajuntament. 

Pel que fa als espais verds i lliures, s’ha de dir que en presenta nombrosos i com és 
lògic centrats als nuclis principals de població: Bescanó i Montfullà; alguns d’ells estan 
previstos de construir-se i altres estan en execució. Aquests espais estan pensats pel 
descans i esbarjo de la població, així com perquè el trànsit a peu sigui ràpid, agradable 
i eficient. 

Dins el nuclis urbans hi destaquen les edificacions d’una sola planta, on representen el 
46,1% del total, i les de dues plantes, amb el 44,8%. El 9,1% restant es reparteix entre 
edificacions de 3 a 6 plantes. Aquestes dades reforcen l’estructura del sistema urbà 
del municipi que també es caracteritza per un disseminat de masies aïllades i petits 
nuclis al voltant d’esglésies. Cal dir però que existeixen zones on l’edificació es basa 
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en planta baixa i pis (PB+1) i en parcel·les de dimensió gran o mitjana que permet la 
instal·lació de piscines, com és el cas de la urbanització de Mas Llunès, el bosc de 
Montfullà i la Unitat d’actuació 4. 

Una de les principals preocupacions exposades en la jornada de participació 
ciutadana, és com creixerà Bescanó, doncs als bescanonins/es els agrada el caràcter 
de poble del municipi i els preocupa que pogués créixer de forma desmesurada. 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (Sistemes 
naturals i diversitat biològica i planejament) 
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EIX 2. EL PATRIMONI NATURAL TÉ UN ELEVAT VALOR I ALHORA UNA 
ELEVADA FRAGILITAT 
 

El municipi de Bescanó, el qual presenta una important biodiversitat, està situat en una 
zona estratègica entre els Espais d’Interès Natural de les Guilleries i de les Gavarres, 
essent el riu Ter i la superfície forestal del municipi els elements determinants per 
possibilitar la connexió biològica entre aquests dos espais. El riu Ter però, és l’únic 
corredor biològic realment viable i eficient, ja que la gran massa forestal de Bescanó queda 
interrompuda i separada de les Gavarres en arribar a l’entramat urbà de Salt i Girona. 
El tram del riu Ter que transcorre pel municipi de Bescanó pateix una forta pressió 
antròpica, i es veu altament afectat per les captacions d’aigua superficials, la construcció 
de rescloses, recs, sèquies i l’extracció d’àrids. Aquests impactes ocasionen importants 
fluctuacions en els cabals d’aigua del riu i canvis sobtats en la qualitat de les aigües 
comportant que, en determinades èpoques de l’any i en zones concretes, s’arribi a assecar 
i esdevingui inhabitable per a la fauna aqüícola. També cal comentar que segons les 
analítiques de qualitat de les aigües de les fonts, aquesta no és apta pel consum humà. 
Pel que fa a l’estat de la vegetació de ribera, s’ha de diferenciar per trams ja que, mentre 
en moltes zones és inexistent, en alguns indrets pot arribar a fer més de 80 m d’amplada. 
A més del riu Ter, també és present en les lleres de les rieres i torrents del municipi. 
No obstant les problemàtiques esmentades, la presència d’espècies com ara el tritó verd 
(Triturus marmoratus), la reineta (Hyla meridionalis), la serp blanca (Elaphe scalaris), la 
colobra de collar (Natrix natrix), la serp d’aigua (Natrix maura), l’agró roig (Ardea purpurea), 
el bernat pescaire (Ardea cinerea), el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), la xivitona 
(Actitis hypoleucos), la cuereta groga (Motacilla flava) o el blauet (Alcedo atthis), posen de 
rellevància l’existència d’un ecosistema de gran qualitat i amb una forta potencialitat. 
Els boscos de Bescanó ocupen un 55% de la superfície del municipi i presenten una bona 
representació de les seves comunitats potencials (alzinar litoral esclarissat i sureda). Tot i 
la seva àmplia distribució, el bosc s’ha vist compromès pel creixement urbanístic, el qual 
ha estat moderat al voltant del nucli urbà de Bescanó, però descompactat pel que fa a la 
urbanització de Mas Llunès.  
Una de les principals mancances de la massa forestal de Bescanó és la falta de gestió, 
doncs no existeix cap figura de planificació forestal, com són els Plans Tècnics de Gestió i 
Millora Forestal (PTGMF) o els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF). La falta de 
planificació ha comportat un augment exponencial de la biomassa forestal, una manca de 
punts d’aigua i una distribució dels punts d’ancoratge per a l’extinció poc operativa, factors 
que juguen a favor del risc d’incendis. No obstant això, a Bescanó existeixen espais on es 
pot observar alguns exemples de bosc mediterrani típic (Estanyol) i altres sobre els quals 
s’efectua una correcta gestió forestal (Sureda de Can Llurà).  
El terme municipal de Bescanó es veu fragmentat per una sèrie d’infraestructures lineals 
com són les carreteres N-141, la GI 540 i la GI-533 i les dues línies elèctriques d’alta 
tensió. Les carreteres impedeixen el pas de la fauna, mentre que les línies elèctriques, tot i 
no impedir el pas de la fauna, poden provocar la mortalitat d’aus i el conseqüent impacte 
visual. 
A Bescanó hi ha també una sèrie d’elements que aporten un valor afegit pel municipi, com 
la important representació d’arbres monumentals i d’interès local, o l’espai natural protegit 
sota la figura del Pla Especial de l’EIN del Volcà de la Crosa. 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (Sistemes 
naturals i diversitat biològica, planejament, riscos ambientals i 
balanç d’aigua) 
Participació i sensibilització ciutadana 
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EIX 3. LES NOVES TENDÈNCIES DE LA GESTIÓ AGRO-RAMADERA 
CONDUEIXEN A UNA DISMINUCIÓ D’ESPÈCIES I AMBIENTS 
 

L’actual sistema d’agricultura al municipi de Bescanó, en general no és agressiu amb 
el medi i genera uns espais d’interès natural. 
Els conreus establerts a Bescanó es gestionen a través d’una agricultura de règim 
intensiu, afavorint així l’existència d’un paisatge agrícola més divers, que ofereix un 
gran nombre d’hàbitats per a tot tipus de fauna. Actualment però, aquesta situació és 
veu afectada per la proliferació dels cultius de blat de moro, els quals s’estan estenent 
per gran part de les terres agrícoles del nord del municipi, en detriment de la diversitat. 
El conreu de varietats cada vegada més primerenques i l’ús abundant de pesticides 
afavoreix que cada cop s’anticipi més la sega, de manera que algunes espècies d’aus, 
que nien als camps de conreu, resten indefenses davant l’amenaça de la maquinària 
pesada. A més, la utilització de productes fitosanitaris en l’agricultura impedeix la 
presència de molts grups d’invertebrats, que són el recurs d’espècies animals situades 
en esglaons més alts de la cadena tròfica, empobrint així la diversitat. 
Les vorades dels camps i dels camins són espais sovint maltractats per les cremes 
dels marges o estassades, tot i que constitueixen uns valuosos reservoris de 
biodiversitat (sobretot vegetal) i refugi per a nombroses espècies, ja que aquestes 
zones sovint s’escapen dels tractaments fitosanitaris i de la maquinària pesada que 
treballa als camps, a més d’actuar com a nexe entre espais, donant més cohesió i 
fortalesa al paisatge. 
La majoria de les terres de conreu presenten mancances que es fan evidents amb 
l’ocupació del terreny per espècies invasores i oportunistes (canya Arundo donax, 
esbarzer Rubus ulmifolius, etc) com a conseqüència de la utilització habitual de 
fitosanitaris i adobs agrícoles, i de l’artificialització dels recs principals, els quals estan 
canalitzats amb formigó. 
Els marges i els recs, es troben àmpliament representats a Bescanó ja que el tipus 
d’agricultura del municipi, intensiva i majoritàriament de regadiu, afavoreix la seva 
existència gràcies a la proximitat del riu Ter. 
El conreu de regadiu, molt més agressiu que el de secà, dificulta la viabilitat de 
nombroses espècies que es troben desplegades en l’entorn agrícola immediat i que 
cada vegada veuen més restringida la seva distribució. Els cultius de secà permeten la 
supervivència de varietats agrícoles i de vegetals espontanis que toleren una 
agricultura menys agressiva i conseqüentment, la fauna disposa d’una major diversitat 
d’ambients. 
Les pastures, quasi inexistents a Bescanó, tenen un important paper en la lluita i la 
prevenció dels incendis forestals, a més d’estar associades a una activitat tradicional 
molt arrelada a la gestió del territori com és la ramaderia ovina, avui en regressió 
arreu. 
El canvi d’usos ha portat a una disminució de l’activitat ramadera i a la desaparició 
total del pastoreig, la qual cosa, ha anat en detriment de la diversitat paisatgística. 
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (Sistemes 
naturals i diversitat biològica, i riscos ambientals) 
Aspectes econòmics 
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EIX 4. LA POBLACIÓ DE BESCANÓ HA AUGMENTAT EN ELS ÚLTIMS ANYS 
AMB LA CONSEQÜENT DEMANDA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS 
 

El nombre d’habitants de Bescanó ha augmentat durant els darrers 4 anys a un ritme 
aproximat de 116 habitants per any. L’únic poble del terme municipal que ha 
experimentat una davallada en el nombre d’habitants ha estat Estanyol.  
Aquest increment ha estat degut principalment a 2 factors: l’augment de la natalitat i la 
immigració. Bona part de la immigració prové de municipis de la resta de la comarca 
del Gironès, atrets per la situació privilegiada del municipi, el qual està situat en un 
entorn rural i a la vegada pròxim a la ciutat de Girona. 
Els segments d’edats que agrupen a un major nombre d’habitants és aquell amb edats 
compreses entre els 20 i els 49 anys, seguit d’aquells que tenen més de 50 anys. A 
més, el grup d’edats de 0 a 9 anys ha augmentat respecte a la dècada dels 90, és a 
dir, la població infantil està augmentant. 
Així doncs, l’augment de la població implica la necessitat d’ampliar el nombre 
d’equipaments i serveis que s’ofereixen al municipi, sempre adequats a la tipologia de 
la població. Bescanó, per satisfer la demanda, disposa d’instal·lacions esportives, d’un 
casal d’avis, d’una llar d’infants, d’un hotel d’entitats, d’un centre d’educació infantil i 
primària (CEIP) i d’un CAP, entre d’altres. A més, s’està construint un pavelló 
polivalent per la realització d’activitats diverses. A més, la tipologia de comerços no és 
molt variada i la quantitat d’establiments no és suficient, tal i com s’ha exposat en les 
enquestes i en la jornada de participació ciutadana. 
Davant l’augment de la població jove, està en projecte la construcció d’un local per a 
joves que serveixi com a punt de trobada. A més, la llar d’infants s’ha ampliat i hi ha en 
previsió l’ampliació del CEIP Dr. Sobrequés ja que s’ha quedat petit. Pel què fa al 
sector de població de la gent gran, s’ha inaugurat una residència privada on està 
pendent la signatura d’un conveni entre la residència i l’Ajuntament, per oferir el servei 
de centre de dia i per una reserva de llits per assistència social. De totes maneres, 
algunes associacions de tipus social han manifestat la manca de locals propis, o sigui 
destinats exclusivament a una associació o entitat. 
A més dels equipaments i dels serveis, un augment de la població va acompanyat d’un 
augment en el nombre d’habitatges. En la darrera dècada, el nombre d’habitatges 
principals ha augmentat en un 24% aproximadament. La major part dels habitatges 
(68%) són cases unifamiliars i de propietat i tan sols un 10% són de lloguer. Així 
mateix, el preu de l’habitatge ha augmentat considerablement, com a conseqüència de 
la forta demanda que ha sofert la zona. 
Des de l’Ajuntament, s’ha promogut la construcció d’uns pisos de compra, destinats als 
joves de Bescanó i a un preu més assequible. 
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (planejament) 
Aspectes econòmics 
Aspectes socials 
Organització i gestió en l’àmbit d’estudi 
Participació i sensibilització ciutadana 
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EIX 5. FORTA DEPENDÈNCIA DE LES POBLACIONS VEÏNES 
 

La principal influència de Bescanó és la ciutat de Girona, la qual disposa de multitud 
de serveis que Bescanó, per les seves dimensions, no pot oferir.  
Tot i que Bescanó disposa d’uns serveis bàsics, adequats a les dimensions del 
municipi, cal desplaçar-se per poder tenir accés a un hospital o un centre on 
s’imparteixin estudis secundaris o universitaris. No hi ha policia local sinó que els 
Mossos d’Esquadra de Girona ofereixen aquest servei. I el mateix succeeix amb el 
servei de bombers, el qual prové del municipi de Santa Coloma o de Girona. 
Bescanó depèn dels sectors econòmics de les poblacions veïnes, i per tant és un 
municipi exportador de desplaçaments. Més de la meitat dels desplaçaments per 
motius laborals o d’estudi són cap altres municipis, principalment cap a Girona i Salt. 
Aquests desplaçaments es realitzen principalment en vehicle privat, i el transport 
col·lectiu s’utilitza sobretot per desplaçaments residència-estudi. 
Bescanó també rep població per motius laborals o d’estudi però aquests representen 
tan sols el 19% dels desplaçaments, xifra que inclús és superada pels desplaçaments 
dins del mateix municipi. 
La principal destinació dels bescanonins/es per motius d’oci i de compres també és 
Girona, seguida de Salt, per la diversitat de serveis que s’hi ofereixen. Els bescanonins 
no tenen un destí únic per a realitzar aquestes activitats, però la tendència és sortir de 
Bescanó i utilitzar el vehicle privat. 
Tenint en compte la quantitat de desplaçaments diaris i sobretot l’increment de 
desplaçaments durant els últims anys el qual ha estat del 8% durant el període 1991-
2001, es pot dir que la línia d’autobusos que dóna servei a Bescanó no és suficient per 
satisfer les necessitats de la població. Així ho confirma l’enquesta realitzada a la 
població on el transport públic ha esdevingut el principal factor a potenciar del 
municipi. 
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (mobilitat) 
Aspectes econòmics 
Aspectes socials 
Participació i sensibilització ciutadana 
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EIX 6. AUGMENT DEL CONSUM DE RECURSOS NATURALS 
 

L’increment de població d’un 11% durant els últims 4 anys implica un augment de 
consum de recursos naturals i de la producció de residus, d’aigües residuals, etc. però 
això no justifica que el consum per càpita o la generació de corrents residuals per 
habitant sigui elevat. 

L’aigua procedeix de fonts pròpies com és el riu Ter, a través de la potabilitzadora de 
Montfullà, o l’aqüífer del mateix municipi a través de pous. Principalment l’aigua 
consumida a Bescanó procedeix de pous (82%), però manca informació sobre els 
mateixos així com també del consum d’aigua de xarxa i la tipologia d’usuaris.  

Segons estimacions, el principal consumidor és el sector domèstic (56,3%), seguit de 
l’industrial (33%) i l’agrícola-ramader (10,4%), i cal tenir en compte també que el 90% 
de l’aigua es consumeix a l’estiu, degut al rec i a les piscines. Durant els últims 4 anys 
l’increment de consum d’aigua de xarxa ha estat del 66%, segons estimacions de la 
companyia, degut a un augment del nombre d’abonats.  

El consum d’aigua per persona i dia ha augmentat un 10%, al mateix ritme que 
l’increment de població, però aquest consum, tenint en compte l’aigua domèstica, 
comercial i municipal, és de 418 l/persona i dia, molt per sobre dels estàndards 
europeus de consum d’aigua (200-250 l/pers i dia), així com també és molt superior a 
la ràtio de Girona (230 l/pers i dia). 

El mes d’agost de 2004 van finalitzar les obres de construcció de l’EDAR de Montfullà, 
la qual tractarà les aigües residuals domèstiques de la xarxa de clavegueram 
prèviament al seu abocament al riu Ter. I està en construcció la depuradora de Mas 
Llunès. Durant aquest any també s’ha construït el col·lector d’aigües pluvials del C/ 
Major per tal que aquestes no vagin a la depuradora, tot i així encara hi ha diversos 
canals de rec connectats a la xarxa de clavegueram. 

Part del terme municipal no disposa de xarxa de clavegueram, de manera que les 
aigües residuals generades tenen com a destí fosses sèptiques de les quals es 
disposa molt poca informació. 

Pel que fa a la producció total de residus del municipi de Bescanó, aquesta ha 
augmentat en els darrers 4 anys un 43%, essent la fracció de rebuig la que més ha 
augmentat. Aquest augment es deu, per una banda a l’augment de població del 
municipi en els darrers anys, però també a un augment de la ràtio de producció de 
residus per persona i dia. 

En els darrers anys s’observa un augment en la recollida selectiva (sobretot d’envasos 
lleugers), recollides específiques (residus sanitaris) i recollida de la deixalleria mòbil a 
Bescanó per sobre del 40%, si bé durant el 2003 la quantitat recollida va ser inferior a 
la de l’any anterior. Aquest augment pot ser degut a que els contenidors estan en bon 
estat, que el nombre de contenidors per habitant és molt bo i que la mateixa empresa 
gestiona totes les recollides (rebuig i recollida selecta) la qual cosa beneficia l’eficàcia 
de la gestió i redueix el risc de descoordinació.  

Val a dir, però, que el percentatge de recollida selectiva respecte la producció total de 
residus a Bescanó és inferior a la mitjana del Gironès i resta lluny dels objectius 
marcats pel Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya pel 2003 i 2006. 
Està previst per al 2005 posar en marxa la recollida selectiva de matèria orgànica. 

La ràtio de residus totals municipals és de 1,4 kg/hab i dia, la qual és inferior a la ràtio 
mitjana del gironès. Tot i així cal tenir en compte que durant els últims quatre anys la 
producció de residus per persona i dia ha augmentat un 33%, el qual es troba per 
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sobre l’increment de població.  

En quan al consum d’energia, el principal consumidor d’energia del municipi és el 
sector industrial (49%), seguit del sector domèstic-serveis (31%), el transport (18%) i el 
públic (2%). El 49% de les fonts energètiques consumides són els combustibles 
líquids, el 21% l’energia elèctrica, el 18% els combustibles sòlids, el 9% gas natural i el 
3% els GLP (butà i propà). 
El consum d’energia elèctrica total ha incrementat un 21% en el període 1999-2003. La 
xarxa de gas natural va arribar a Bescanó el 1999 i durant aquests 5 anys el consum 
s’ha incrementat en un 17%, i durant el mateix període el consum de GLPs també ha 
augmentat en un 15,36%.  
Tot i que aquests tres combustibles han augmentat en el darrer període, el consum 
elèctric per habitant ha disminuït un 4,5% degut a un augment d'un 102% del consum 
per habitant de gas natural. La consum de GLP per habitant també ha augmentat, però 
aquest increment és quasi bé proporcional a l’augment de població, amb un 13%.  

En el municipi de Bescanó hi ha quatre centrals de producció d’energia hidroelèctrica 
en actiu, dues de les quals són dues centrals modernistes dels anys 1905 i 1916 
respectivament. També hi ha dues instal·lacions de cogeneració amb una potència 
instal·lada de 287 kW, les quals permeten produir conjuntament calor i electricitat, i 62 
m2 de plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària. 

Pel que fa a les infraestructures de transport i distribució energètica, hi ha dues línies 
elèctriques d’alta tensió que creuen Bescanó, de 220 i 110 kV, i està en projecte la 
nova alimentació elèctrica a Girona amb 400 kV i construcció de la subestació 
transformadora a Bescanó. En quan a les línies elèctriques en baixa tensió del nucli 
urbà de Bescanó un 50% estan soterrades i un 30% estan adossades a façana.  

El gas natural és distribuït per canonades subterrànies, els GLP mitjançant bombones i 
camions cisterna, i els CL a través d’una estació de servei i diferents empreses 
distribuïdores. 

Pel que fa a les antenes de telefonia mòbil, en el municipi de Bescanó hi ha 1 antena 
de telefonia mòbil de la companyia Telefónica Móviles España, S.A., instal·lada a la 
pujada Montfullà s/n. 
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (balanç de 
l’aigua, residus i estructura energètica) 
Aspectes socials 

 
 
 
 

DEPLAN Diagnosi estratègica de l’àmbit d’estudi / 53 
 



19Diagnosi estratègica PALS de Bescanó 

 

 

EIX 7. CONTROL DE LES ACTIVITATS PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

L’activitat socioeconòmica del municipi, tot i que necessària, planteja una sèrie 
d’incidències ambientals. Cal comentar, com a conseqüència de les activitats 
industrials, la producció de corrents residuals, tant d’aigües residuals, com emissions a 
l’atmosfera o residus sòlids, les quals si no es gestionen correctament poden causar 
un dany al medi ambient i a la salut de les persones.  

Les activitats industrials s’ubiquen principalment al polígon industrial de Montfullà el 
qual disposa de xarxa de clavegueram connectada a la xarxa municipal de Salt, però 
encara resten alguns tallers dintre del centre urbà els qual aboquen a la xarxa de 
Bescanó que properament es connectarà a l’EDAR.  

Algunes indústries disposen de generació d’energia pròpia mitjançant centrals 
hidroelèctriques o sistemes de cogeneració, però aquestes no utilitzen energies 
renovables com l’energia solar. 

Les indústries de Bescanó generen majoritàriament residus no perillosos (97%) 
procedents principalment de les empreses d’alimentació (64%). La major part 
d’aquests residus es valoritzen i només el 29% es porta a dipòsit controlat. 

En quan als residus de la construcció-demolició, l’Ajuntament no realitza un seguiment 
d’aquests residus, si bé quan l’Ajuntament atorga una llicència d’obres es requereix la 
presentació del contracte amb el gestor de runes que s’utilitzarà, el qual és 
majoritàriament l’abocador de Sant Julià de Ramis. Així mateix, no hi ha coneixement 
dels residus agrícoles-ramaders generats al municipi ni es realitza cap control del destí 
d’aquests residus. 

L’abril de 1999 va entrar en vigor la nova Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l'Administració ambiental (IIAA), la qual substitueix l’antic reglament 
d’activitats classificades (RAMINP) del 1961. Aquesta nova llei comporta tot un seguit 
de novetats i avantatges, com és una tramitació més ràpida i senzilla de la llicència 
ambiental, una autorització no indefinida per a una major protecció del medi ambient, 
l’accés al ciutadà a la informació ambiental, etc. 

Les empreses que s’han tramitat a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/98 de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, ja sigui perquè s’han instal·lat amb 
data posterior a l’entrada en vigor de la mateixa (30 de juny de 1999), perquè s’han 
legalitzat o bé perquè s’han adequat a la nova normativa, són majoritàriament (89%) 
de baix impacte ambiental, i tan sols hi ha una activitat que representi un impacte 
ambiental elevat, la qual correspon a una activitat d’extracció d’àrids. 

Per tal de comunicar a les activitats de Bescanó l’adequació a la nova normativa 
ambiental, el tècnic d’activitats de l’Ajuntament ha revisat els expedients tramitats amb 
el RAMINP per tal de conèixer les activitats legalitzades amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de la Llei 3/1998, i des de l’Ajuntament s’ha enviat una carta a totes aquelles 
activitats que quedarien classificades en l’annex II de la llei, informant-los del tràmit 
necessari per a la seva adequació a la IIAA. 

Des de les diferents àrees del Departament de Medi Ambient i Habitatge es porta un 
control en matèria de residus d’aquelles activitats legalitzades i que s’han donat d’alta 
com a productors de residus, de les activitats que disposen de focus emissors inclosos 
en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA), i de 
les activitats que disposen del corresponent permís d’abocament d’aigües residuals. 

Per tal de dur un control d’aquelles activitats que tenen un major impacte sobre el 
medi, com són les activitats d’extracció d’àrids, des de l’Ajuntament de Bescanó s’ha 
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sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
la realització d’un seguiment per comprovar que l’activitat compleix amb allò establert 
en el projecte per l’obtenció de l’autorització ambiental. 

Així doncs, cal que des de l’Ajuntament es faci un seguiment de l’adequació de les 
activitats a la llei 3/98, perquè així, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
es pugui dur un bon control de les corrents residuals generades per les activitats. 

Pel què fa al control d’aquelles activitats que disposen d’instal·lacions generadores 
d’aerosols, des de l’Ajuntament es porta un control sobre quina és la ubicació exacta i 
les característiques de les mateixes. 

Així mateix, l’Ajuntament regula ,mitjançant ordenances municipals, certs aspectes de 
les activitats municipals com és la concessió de les llicències d’activitats inòqües o la 
instal·lació i el funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació. 
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (balanç de 
l’aigua, residus i estructura energètica) 
Aspectes econòmics 
Aspectes socials 
Organització i gestió en l’àmbit d’estudi 
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EIX 8. CONSEQÜÈNCIES DE LA UTILITZACIÓ DEL VEHICLE PRIVAT  
 

El nombre de vehicles de Bescanó s’ha incrementat un 9,6%, durant el període 2000–
2004, de la mateixa manera que també s’ha incrementat la població (11%). Si bé però, 
l’índex de motorització (850 vehicles per 1.000 habitants), segons dades del 2001, és 
13 punts superior a l’índex de motorització del Gironès i 31 punts al de Catalunya. 

L’automòbil significa independència, però també significa un augment del soroll, de la 
contaminació atmosfèrica, del consum dels recursos naturals i una disminució dels 
espais destinats als vianants. A més, aquest augment del nombre de vehicles pot 
comportar una disminució de la seguretat, de les condicions de desplaçament i de la 
qualitat de vida. 

En tots els desplaçaments supramunicipals el transport més utilitzat és el vehicle privat 
(71%), mentre que només una petita part de la població, principalment estudiants, 
utilitza el transport col·lectiu (bus), va a peu o en bicicleta. 

Això no passa en els desplaçaments interns, a on la majoria de bescanonins es solen 
moure per dintre de Bescanó a peu o en bicicleta, però tot i així hi ha una 31% dels 
desplaçaments interns que es realitzen en vehicle privat sobretot per anar a treballar o 
comprar. 

El 49% de les fonts energètiques consumides a Bescanó són combustibles líquids dels 
quals el 99,9% són consumits pel transport. A més, el consum de combustibles líquids 
augmenta degut a l’augment del parc de vehicles. 

Tot i que el transport no és el principal consumidor d’energia del municipi (18%), el 
trànsit representa la major aportació a de gasos contaminants a l’atmosfera. A 
Bescanó no es pot parlar de contaminació atmosfèrica, però el principal focus emissor 
és el trànsit, degut a la combustió de gasolina i gas-oil, i aquests combustibles líquids 
són el que contribueixen en major proporció a l’escalfament global de la terra.  

També, en el cas de la contaminació acústica, el trànsit viari n’és una de les principals 
causes. Els trams de la xarxa viària que poden generar més soroll són aquells que 
presenten una intensitat de trànsit i un percentatge de vehicles pesants més elevat 
com és la N-141, ja que aquesta circula pel mig del centre urbà de Bescanó (C/ Major). 
També cal destacar el soroll generat per les motos i ciclomotors pels carrers de 
Bescanó les quals són origen de molèstia a la població. 

Actualment s’està millorant l’estructura urbana del C/ Major per tal de disminuir la 
velocitat dels vehicles i s’ha demanat a la Generalitat de Catalunya, un estudi de la 
variant de la N-141 al seu pas per Bescanó, de manera que aquest carrer quedi com 
un carrer més de la xarxa viària local del municipi.  
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (mobilitat, 
contaminació atmosfèrica, soroll i estructura energètica) 
Participació i sensibilització ciutadana 
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EIX 9. RETROCÉS DEL SECTOR PRIMARI 
 

El principal sector econòmic de Bescanó és el sector terciari, el qual agrupa a un 80% 
de les activitats del municipi (la construcció, el comerç i els serveis), seguit pel sector 
secundari i per últim, pel primari. 

D’entre la població activa de Bescanó, la major part treballa en el sector terciari 
(66,8%). 

El nombre d’activitats industrials ha augmentat en els darrers anys, fins a un 50% en el 
període 1994-2001. Aquest increment ha estat degut en part al nou polígon industrial 
de Montfullà, on s’hi concentra la major part de les activitats industrials del municipi. 

El sector primari, el qual està representat a Bescanó per una agricultura i una 
ramaderia de tipus intensiu, està en retrocés, i tan sols ocupa a un 3,2% de la 
població. El nombre d’explotacions agràries ha disminuït considerablement (64,4%) en 
el període 1982-1999 i la ramaderia, és una activitat testimonial a Bescanó, doncs a 
causa de l’estat de la conjuntura general ramadera, és difícil que noves granges 
s’instal·lin al territori, sobretot pel què fa a granges de porcs i de vaques. L’únic tipus 
d’activitat ramadera que sembla que està prosperant són les granges d’ànecs. 

A més de l’impacte social que genera l’abandonament del camp, aquest fet provoca 
també una degradació i erosió del sòl així com una pèrdua dels valors naturals de la 
zona, ja que es modifiquen les propietats ecològiques i paisatgístiques del territori. 
Aquests canvis, signifiquen una variació de la flora i la fauna associada, i una 
disminució de zones de refugi d’espècies. 

No obstant això, un 38,8 % de la superfície de Bescanó està destinada a un ús 
agrícola i d’aquesta extensió, aproximadament el 55% és superfície agrícola utilitzada 
(SAU). 

En l’actualitat, són molt poques les famílies que viuen de l’agricultura i aquesta queda 
reduïda a horts, molts d’ells en el mateix nucli urbà de Bescanó, que serveixen com a 
distracció per jubilats i com a activitat d’esbarjo. 

Tot i que el principal sector econòmic és el terciari, el turisme quasi no s’ha 
desenvolupat al municipi. Bescanó disposa d’una varietat d’elements de gran bellesa 
que formen part del patrimoni històric, cultural i natural del municipi, els quals poden 
propiciar l’ecoturisme, una eina de desenvolupament sostenible i de conservació dels 
recursos naturals.  

Alguns dels elements a tenir en compte per a l’ecoturisme són els assentaments 
paleolítics del Puig d’en Rigau, el poblat ibèric del Puig d’en Cendra d’Estanyol, la vil·la 
romana de Montfullà, els castells medievals de Bescanó, les capelles i masos pre-
romànics de Vilanna, el Pou de Glaç de Vilanna, la barca de llibant, etc. Com a valors 
naturals cal destacar, entre d’altres, el Volcà de la Crosa, els arbres monumentals i 
d’interès local, el Riu Ter, la xarxa de camins rurals i la via verda de Girona a Olot 
(Ruta del Carrilet), que circula pel terme municipal de Bescanó, la qual segueix un 
antic traçat de la via del tren i permet la circulació de persones i vehicles no motoritzats 
per la via.  

L’ecoturisme pot disminuir la pèrdua d’explotacions agro-ramaderes actives i el 
conseqüent abandonament del camp, ja que permet que la població rural pugui obtenir 
uns ingressos afegits, mitjançant la creació d’allotjaments turístics rurals o la 
comercialització de productes ecològics. 

Cal però que aquest turisme no sigui estacional ni intensificat, ja que això podria 
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provocar greus conseqüències pel territori com és un consum desmesurat de recursos 
naturals i una producció molt elevada de residus i aigües residuals. 

L’ecoturisme doncs pot contribuir a la conservació del patrimoni natural i cultural de les 
àrees rurals, i a la millora dels nivells de vida dels habitants d’aquestes àrees. 

Donat que Bescanó presenta un potencial ecoturístic, caldria establir uns criteris per al 
seu desenvolupament. 
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori (sistemes 
naturals i diversitat biològica)  
Aspectes econòmics 
Aspectes socials 
Participació i sensibilització ciutadana 
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EIX 10. BESCANÓ HA COMENÇAT EL CAMÍ CAP AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE  
 

Un dels objectius principals del PALS de Bescanó és aconseguir entre tots un municipi 
més sostenible, que afavoreixi el desenvolupament de les capacitats econòmiques 
locals d’acord amb la utilització sostenible dels recursos. Cal un creixement econòmic 
més desvinculat del consum de recursos i la degradació del medi. Per això és 
necessari dur a terme polítiques emmarcades en un model de desenvolupament 
sostenible de manera planificada. 

L’estalvi i eficiència en tots els recursos han de ser les premisses bàsiques per 
promoure un desenvolupament econòmic que no sobrepassi la capacitat de càrrega 
del medi. En el municipi de Bescanó hi ha un total de 62 m2 de plaques solars 
instal·lades, el 52% de les quals es troben en edificis municipals.  

Un altre aspecte important de cara a la sostenibilitat és el tipus de construccions, que 
en la majoria de casos no inclouen conceptes de sostenibilitat (aïllaments exteriors, 
bona circulació d’aire interior, aixetes i bombetes eficients, etc.). Tots aquests 
conceptes haurien d’estar presents en la construcció i compra d’habitatges. 

Per a poder millorar tots aquests aspectes tractats anteriorment, cal la participació de 
tots els sectors implicats, tant econòmics, com socials, així com la ciutadania en 
general. Cal una voluntat de tothom per tal d’adoptar hàbits més sostenibles. La 
participació és un requisit essencial de tota estratègia per a dirigir-se cap a un 
desenvolupament sostenible, així com l’educació i sensibilització ambiental.  

Des del Consell Comarcal del Gironès s’han impulsat diverses campanyes per a la 
conscienciació ciutadana en la reducció de residus, neteja viària, etc. destinades a un 
públic variat, des d’infants a adults dels diversos municipis de la comarca. 

Des del propi ajuntament, també existeixen alguns actes en els quals es tracta el tema 
de residus, com la “Setmana Verda”, en la qual s’organitzen diferents activitats com 
tallers o exposicions obertes al públic en general, però en canvi no s’han realitzat 
campanyes per a l’ús sostenible de l’aigua al municipi o l’eficiència energètica. 

Els centres educatius de Bescanó, tant la llar d’infants com el centre d’educació infantil 
i primària, realitzen un esforç important per tal de tractar diferents aspectes relacionats 
amb el medi ambient, com és la programació de plans de treball sobre aquesta 
matèria. L’Ajuntament organitza i subvenciona als cursos de 3r i 5è de primària una 
sèrie d’activitats de descoberta de l’entorn. 

Per tal d’informar als ciutadans sobre diferents aspectes de caire social, ambiental i 
històric, i sobre aquells temes d’actualitat que afecten al municipi, des de l’Ajuntament 
de Bescanó es redacta i edita una revista mensual, “La Pilastra”.  

Per tal de caminar cap a un desenvolupament sostenible, cal fomentar l’aplicació de 
polítiques i criteris ambientals a les empreses, com poden ser: l'assessorament 
mediambiental i bones pràctiques ambientals a les indústries, ús d'energies 
renovables, foment d’una bona gestió dels residus, control de les runes, control dels 
abocaments d’aigües residuals, etc.  

Cal tenir en compte que el municipi no disposa d’ordenances fiscals que ajudin a les 
empreses a incloure criteris ambientals en la seva gestió, a excepció de l’atorgament 
d’ajuts per a la instal·lació de plaques solars. Aquestes afavoririen una major 
participació de la ciutadania en la millora de la sostenibilitat del municipi. 
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Per tot això, el PALS necessita per a la seva correcta aplicació una bona participació 
ciutadana, ja que la cultura de la sostenibilitat ha de ser interioritzada a tots els nivells, 
en totes les decisions i actuacions sectorials, tant públiques com privades. 
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori  
Aspectes econòmics 
Aspectes socials 
Organització i gestió en l’àmbit d’estudi 
Participació i sensibilització ciutadana 
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EIX 11. L’AJUNTAMENT COM A EXEMPLE DE BONA GESTIÓ AMBIENTAL 
 

El paper de l’administració local és fonamental per a impulsar polítiques actives que 
promoguin un respecte pel medi ambient i una millora de la sostenibilitat del municipi. 
És positiu que l’Ajuntament constitueixi un exemple de bones pràctiques ambientals 
per a la resta de la població. 

Des de l’Ajuntament de Bescanó s’ha sol·licitat una sèrie d’estudis per a la instal·lació 
de plaques solars per a l’aigua calenta sanitària en diferents edificis municipals. 
Actualment, el pavelló d’esports i el camp de futbol ja disposen d’aquest sistema.  

També s’han realitzat unes bases des de l’Ajuntament per l’atorgament d’ajuts a 
aquells habitatges que vulguin instal·lar plaques solars per l’aigua calenta sanitària, 
doncs cal tenir en compte que el sector domèstic i de serveis és el segon sector en 
ordre d’importància pel què fa al consum d’energia i destaca per ser el principal 
consumidor d’electricitat de Bescanó. 

No obstant això, l’Ajuntament de Bescanó no porta un control dels consums 
municipals, ja que tan sols disposa de les factures de consum d’electricitat, de Gas 
Natural i dels combustibles líquids dels vehicles municipals, però no porta un control 
dels consums energètics en els edificis i dependències municipals que permeti veure 
l’evolució, detectar puntes i optimitzar-lo. Pel què fa al consum d’aigua, l’Ajuntament no 
disposa de dades sobre el volum consumit. A més, l’Ajuntament no paga l’aigua 
consumida gràcies a una concessió a l’empresa PRODAISA. 

El principal consumidor d’energia elèctrica de les dependències i serveis municipals és 
l’enllumenat públic i per tal de reduir aquest consum l’Ajuntament va sol·licitar la 
realització d’un estudi a l’empresa PRODAISA. Algunes de les mesures proposades 
s’han tingut en consideració alhora de dissenyar l’enllumenat en les noves zones 
urbanitzades, com és la utilització del rellotge astronòmic en el sistema d’encesa. 

Pel què fa a les compres realitzades, tant pel propi Ajuntament, com per la resta de 
dependències municipals o pel mobiliari urbà, entre d’altres, no s’utilitza un protocol 
referent a quins criteris mediambientals cal seguir en matèria de compres. 

El grau d’associacionisme del municipi és elevat, realitzant tot tipus d’activitats 
culturals i naturals, per tant s’ha de potenciar les associacions i fer partícips als seus 
components en les activitats del municipi.  

L’Ajuntament ha d’intervenir de manera activa en l’elaboració de programes d’educació 
ambiental a les escoles, als col·lectius, als diferents sectors i ésser un exemple de 
bones pràctiques, tant en les compres públiques, com en l’eficiència energètica, 
l’estalvi d’aigua i la gestió final dels residus en les dependències municipals. 
 

ASPECTES 
INTERRELACIONATS 

Aspectes ambientals i d’ordenació del territori  
Aspectes econòmics 
Aspectes socials 
Organització i gestió en l’àmbit d’estudi 
Participació i sensibilització ciutadana 
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