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1. Introducció 
 
 
Aquest document constitueix el segon volum de l’Auditoria municipal de Llagostera, i 
correspon a la fase de diagnosi municipal.  
 
Partint de la memòria descriptiva on es fa un recull i anàlisi de la realitat municipal per a 
cada un dels aspectes o vectors tractats, aquest document pretén fer una interpretació 
valorativa de totes les dades recollides, i que servirà de referent per a l’elaboració del Pla 
d’acció Local per a la sostenibilitat. Així a diferència de la memòria descriptiva, la diagnosi 
municipal no vol ser un exercici descriptiu, sinó precisament la seva interpretació.  
 
La diagnosi municipal avalua els diferents aspectes estudiats, detectant les problemàtiques o 
àrees de millora, així com les oportunitats i punts forts del municipi. La diagnosi s’estructura 
en tres blocs en relació als aspectes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica descrits 
en la memòria descriptiva i que alhora es concreten en els diferents apartats temàtics 
(energia, residus, aigua, sistemes naturals, etc.). Al final de cadascun d’aquests tres blocs es 
fa una diagnosi estratègica, en format de taula resum, on es destaquen els punts forts i els 
punts febles, i que podrà servir com a punt de partida per prendre acció cap a la 
sostenibilitat de Llagostera. 
 
 

Document II: Diagnosi municipal 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 

1



2. Diagnosi dels aspectes de sostenibilitat ambiental 
 
 
En aquest bloc s’analitzen els aspectes territorials i estructurals de Llagostera (planejament 
urbanístic, sistemes naturals, mobilitat, etc.) i també tots els aspectes ambientals (aigua, 
residus, energia, contaminació atmosfèrica, etc.) analitzats des de la perspectiva dels fluxos 
metabòlics del municipi (és a dir analitzant l’ús de recursos naturals –entrades- i el fet 
residual –sortides-)  
 
 
 
2.1. L’entorn físic 
 
Llagostera és el municipi de la comarca del Gironès situat més al sud, encaixat entre les 
comarques de la Selva i el Baix Empordà. Amb una extensió de 76,6 Km2 és el municipi de 
major extensió del Gironès. 
 
L’entorn físic de Llagostera presenta dues zones ben diferenciades. D’una banda,  les terres 
baixes de la plana central i occidental, solcades per rieres. Per l’altra, les muntanyes de la 
perifèria, formades pels massissos de les Gavarres i Cadiretes. 
 
 
 

Dades meteorològiques de Llagostera (estació particular ubicada a Mont-rei) 
 

Valor mig anual Variable 
19991 2000 20012

Temperatura absoluta 14.73ºC 19.68ºC 19.68ºC 
Temperatura màxima absoluta 7.9ºC 20.94ºC 21.09ºC 
Temperatura mínima absoluta 1.33ºC 9.11ºC 8.70ºC 
Temperatura mitjana absoluta 4.65ºC 15.03ºC 14.90ºC 

T xafog. - 16.98 16.07 
Hores<7 12.29 -6.48 -2.72 

Humitat relativa 62.38% 59.04% 57.61% 
Pressió atmosfèrica 1013.06 mb 1016.16 mb 1011.78 mb 

Precipitacions  190,83 l /m2 513,86 l /m2 290,75 l /m2

Evapotranspiració 2.28 5.26  5.46  
 

1. Les dades que es tenen comprenen des d’octubre a desembre 
2. Només es tenen dades fins al 31 de juliol  
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El territori de Llagostera ha condicionat la seva ocupació 
 
Les unitats territorials presents a Llagostera (les terres baixes i les muntanyes) han 
condicionat d’una manera clara l’ocupació i antropització del municipi. 
 
D’aquesta manera, les terres baixes del sector nord-oriental i central  –amb pendents 
inferiors al 15%– i solcades per rieres i torrents, són les que acullen el nucli urbà i la majoria 
de les urbanitzacions existents en el municipi.  D’altra banda, les zones de muntanya de la 
perifèria, amb pendents superiors al 15%, sovint presenten una baixa disponibilitat d’aigua i 
sòls poc desenvolupats, que condicionen una menor ocupació humana i una major 
conservació de la seva qualitat natural.  
 
 
 
Descens de la qualitat de les captacions municipals: un símptoma 
d’empitjorament 
 
Des del punt de vista hidrogeològic, la riquesa hídrica del municipi es pot considerar de baixa 
a moderada en tant que els aqüífers existents, condicionats per les característiques del 
substrat,  no ofereixen cabals importants. 
 
La qualitat d’aquests recursos hídrics s’ha vist afectada en els darrers anys per la presència 
puntual de nitrats (d’origen antròpic), de manganès i de fluor en algunes de les captacions 
municipals. 
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2.2. Estructura urbana i planejament urbanístic  
 
 
En general les zones urbanes i les infrastructures viàries que les connecten són els 
ecosistemes amb un major impacte ambiental en el conjunt del territori, de manera que es 
consideren una peça clau en relació a la sostenibilitat. No obstant, la realitat urbana dels 
pobles i ciutats sempre es troba estretament vinculada amb la història del territori i dels 
nuclis de població que l’han originada.  
 
Paral·lelament el planejament urbanístic és l’eina principal per a l’ordenació de les ciutats i 
del seu entorn. El conjunt de decisions que això representa té importants repercussions 
sobre la qualitat ambiental: energia, residus, aigua, diversitat biològica, etc.  Segons el 
model urbà que es desenvolupi es pot contribuir a augmentar la sostenibilitat del municipi, o 
pel contrari el pot fer més insostenible, generant més problemàtica social, destrucció 
d’hàbitats i malbaratament de recursos i d’energia. El planejament urbanístic que potencia 
un model urbà compacte i amb barreja d’usos és el que permet recollir millor els principis de 
sostenibilitat urbana (eficiència en el consum de sòl, reducció de la necessitat de 
desplaçament, millora de la cohesió urbana, major eficiència dels serveis bàsics, etc.) 
 
La nova Llei d’urbanisme que ha aprovat recentment el Parlament de Catalunya (Llei 2/2002, 
d’urbanisme) suposa un nou marc normatiu que integra els criteris de sostenibilitat en el 
desenvolupament urbanístic de Catalunya. Així, la Llei es pronuncia clarament a favor d’un 
desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de fer un ús racional del territori, per 
tal de fer compatibles el creixement i el dinamisme econòmic necessari, amb la cohesió 
social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
Desenvolupar i concretar aquests criteris de sostenibilitat en el planejament municipal és un 
dels reptes que té a partir d’ara el municipi de Llagostera. 
   
 
Un encaix territorial estratègic   
 
Llagostera és el municipi del Gironès situat més al sud de la comarca, limitant amb les 
comarques veïnes de la Selva i el Baix Empordà. L’encaix territorial de Llagostera, situat 
entre la costa i les terres d’interior, en determina una posició privilegiada. La proximitat als 
principals eixos de comunicació entre Girona i Barcelona, a  l’aeroport Girona-Costa Brava i al 
futur Tren d’Alta Velocitat accentua encara més aquesta importància estratègica.   
 
Tot i la important relació que té amb Girona, Llagostera no s’inclou dins l’Àrea Urbana de 
Girona (AUG), essent un municipi metropolità que gaudeix d’un cert grau d’autonomia i de 
centralitat respecte als municipis del seu entorn immediat. Per altra banda Llagostera també 
rep la influència dels municipis costaners del Baix Empordà. En un futur pròxim, els lligams i 
relacions de Llagostera amb aquests dos sistemes urbans –Girona i sistema costaner del Baix 
Empordà- seran cada vegada més fortes a nivell de mobilitat i d’activitat econòmica. 
 
Aquest augment de les relacions i de la mobilitat plantegen un nou marc territorial que 
supera els límits del municipi de Llagostera. Així, bona part dels aspectes que condicionen el 
desenvolupament de Llagostera (l’ordenació del territori, el creixement urbanístic, la 
implantació d’activitat industrial, la gestió dels residus, la mobilitat,...) s’haurien de fer de 
manera coordinada amb la resta de municipis veïns, bé per coherència territorial, bé per 
optimització dels serveis de gestió. 

Document II: Diagnosi municipal 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 

4



 
 
 
Un municipi de caràcter agrícola i forestal 

mar Mediterrània 

la Selva 

el Baix Empordà el Gironès

 
Llagostera és el primer municipi en 
extensió de la comarca del Gironès (76,6 
km2) i el quart en població (6.059 
habitants). Es tracta d’un territori amb un 
clar caràcter agrícola i forestal, on 
històricament s’ha anat ocupant el 
territori rural en diferents veïnats rurals 
(10) i masos aïllats. Aquesta població 
rural, molt integrada en el territori, i la 
seva  xarxa de camins d’accés, esdevenen 
importants elements estructuradors i 
vertebradors del territori municipal. 
 
 
 
A partir de l’anàlisi dels usos del sòl de Llagostera,  s’observa un clar predomini del sòl 
forestal (79,1 % del municipi) i del sòl agrícola (14,7,4%). El sòl urbanitzat només ocupa el 
6,2% del total de superfície municipal. 
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Usos del sòl Km2 % 
Urbanitzat 4,7 6,2 
Agrícola 11,2 14,7 
Forestal  60,6 79,1 

La 
Canyera 
La Mata Nucli 

Llagostera 
Residencia

Font: NSP de Llagostera, 1983  
 

 
 
 
 
 

Selva Brava  
 
 Font Bona
 
 
 
 
 
 
No obstant això, l’ocupació del sòl no urbanitzable de Llagostera ha augmentat de manera 
important en els darrers anys. Tot i que la població rural no ha augmentat de manera 
significativa, el creixement de granges i d’altres activitats econòmiques (algunes sense cap 
relació amb el sector primari) s’ha anat escampant en el territori. 
 
Tenint en compte 1) el paper estratègic que té Llagostera, 2) la gran extensió que té el 
municipi (76,6 km2) i 3) el pes específic de la població i l’ocupació disseminada (més del 
10% de la població de Llagostera i una ocupació aproximada del 12,8% del sòl construït), es 
considera molt important regular i ordenar d’una manera planificada l’ocupació d’aquest 
territori tenint en compte la conservació i protecció dels valors naturals i agrícoles.  En 
aquest sentit la realització del Pla Especial de Regulació dels usos en el Sòl no 
Urbanitzable al municipi de Llagostera que està desenvolupant l’Ajuntament podrà 
esdevenir l’instrument urbanístic que permeti orientar el desenvolupament futur del sòl no 
urbanitzable   
 
 
Un 36% del terme municipal inclòs dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) és un instrument de planificació sectorial de 
desplegament del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) que té per objectius establir 
una xarxa d’espais naturals, representativa de la biodiversitat de Catalunya i establir les 
mesures necessàries per a la seva protecció.  
 
En aquest cas Llagostera també es troba en una situació estratègica, doncs aproximadament 
el 36 % del seu terme municipal es troba inclòs en el PEIN de Cadiretes (2.185 Ha) i el PEIN  
de Gavarres (540,9 Ha). En aquests moments es troba en tràmit els Plans especials de 
delimitació d’aquests espais, i en el cas del PEIN de les Gavarres l’Ajuntament de Llagostera 
ha sol·licitat l’ampliació dels límits del PEIN en alguns punts del municipi.  
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L’existència del Consorci de les Gavarres, en el que l’Ajuntament de Llagostera hi participa, 
és l’organisme públic encarregat de la protecció i millora del patrimoni natural i cultural 
d’aquest espai i per aconseguir un desenvolupament local sostenible en els municipis 
afectats. Actualment el Consorci ha elaborat el marc estratègic de gestió i protecció de 
l’espai d’interès natural de les Gavarres que servirà de base per a la redacció del Pla d’usos i 
gestió, instrument que haurà de definir l’ordenació, protecció i millora  de les Gavarres.    

Volcà de la Crosa

Gavarres, les

Estany de Sils

Massís de les Cadiretes
Massís de les Cadiretesurons de Maçanet

Llagostera

 
Si bé cal considerar com a molt positiu el fet de disposar de dos espais naturals protegits 
(Cadiretes i Gavarres), des de l’òptica de l’ecologia del paisatge pren molt d’interès la 
conservació dels espais agrícoles i forestals de plana com a connectors ecològics entre 
aquests dos espais naturals. En aquest sentit es creu necessari disposar d’una ordenació del 
territori –el Pla especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable té, entre d’altres, 
aquest objectiu-   que garanteixi la conservació de les connexions ecològiques i 
paisatgístiques entre ambdós espais naturals.   
 
 
 
 
Creixement de la vil·la a l’entorn d’un turó 
 
El nucli urbà de Llagostera neix dalt d’un turó, al voltant de l’actual plaça del Castell, a 
l’entorn del qual s’anà estructurant la vila primitiva. A finals del s. XIX i sobretot a principis 
del s. XX, la creixent indústria surera genera un important dinamisme social i urbanístic.  
 
La construcció de la línia de ferrocarril Girona-Sant Feliu de Guíxols esdevé un important 
dinamitzador de Llagostera, i el nucli urbà es començà a estendre seguint la vessant sud del 
turó. En aquest període neix el primer eixampla urbà, amb la Plaça Catalunya com a centre 
neuràlgic.   
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A partir dels anys 60 la vil·la de Llagostera té un creixement progressiu, més o menys radial, 
amb nous eixamples perifèrics que fins avui s’estan consolidant.   
 
Aquest creixement urbà ha conformat un centre històric -d’estructura medieval- i un primer 
eixampla urbà –amb alguns elements d’estil neoclàssic- que tenen un important interès en el 
sistema urbà actual.  La millora d’aquests sectors urbans –la Plaça Catalunya s’ha reformat 
recentment- és una actuació prioritària per a la revitalització del nucli.   
 
 
La revitalització del centre històric 
 
El centre històric de Llagostera, amb cases 
velles i carrers estrets i concèntrics a 
l’entorn del turó, ha anat perdent vitalitat al 
llarg dels anys. Avui, el centre històric es 
troba força degradat, amb edificis vells que 
caldria rehabilitar i un entramat de carrers 
estrets on el trànsit motoritzat hi té plena 
accessibilitat. Aquesta situació ha 
comportat que s’entri en una dinàmica 
d’abandó dels habitatges, fet que 
indirectament comporta problemes socials 
de primera magnitud. 
   
Els equipaments públics que s’hi 
concentren (Ajuntament, biblioteca municipal, escola d’art, jutjats, arxiu municipal, església, 
etc.) són actualment els únics elements d’atracció que té el centre històric.  
 
Actualment l’Ajuntament està redactant el Pla especial del centre històric, amb l’objectiu 
de protegir i revitalitzar aquesta zona urbana. La rehabilitació dels edificis, la pacificació del 
trànsit rodat (carrers per a vianants o de prioritat invertida), la dinamització del comerç i el 
manteniment –i ampliació- d’equipaments públics,  esdevenen els principals elements per al 
desenvolupament del casc urbà. Dins aquest context de millora del nucli antic la restauració 
de la muralla pot ser un altre element identificador.   
 
  
Creixement força compacte però amb poca barreja d’usos  
 
“El planejament urbà sostenible constitueix l’únic mitjà viable d’encaixar les activitats humanes en un 
entorn com més va més amenaçat i deteriorat. Arquitectes, urbanistes i tots aquells que tenen 
responsabilitats en l’àmbit de la política territorial han d’analitzar i comprendre el pregon impacte que 
les qüestions ambientals i les innovacions tecnològiques tenen sobre les nostres ciutats, els nostres 
modi vivendi, les nostres llars i els nostres llocs de treball. El disseny i el planejament urbà han 
d’incloure, com a components estructurals i des del mateix inici del procés de projecte, tant les noves 
tecnologies de la informació i les telecomunicacions com les preocupacions ecològiques, en el marc 
d’una estratègia global de sostenibilitat. Aquest plantejament s’estén a la gestió integrada dels 
assentaments urbans, a diferència de la gestió avui predominant, basada en elements funcionals” 
Extret de l’article Eco-urbanisme de Miguel Ruano. 
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Avui dia la nova corrent d’eco-urbanisme –que analitza les ciutats des d’una òptica 
ecosistèmica-, propugna el model de ciutat compacta i amb diversitat d’usos com a 
paradigma de la sostenibilitat. El cas contrari, una ciutat difusa i poc diversa (amb una gran 
zonificació funcional per als diferents usos: residència, treball, serveis, lleure, etc.) 
consumeix molt espai i necessita molta energia i recursos en la mobilitat, les necessitats de 
proveïment i les relacions socials. La barreja de gent i activitats diverses en el mateix espai 
proporciona estabilitat i cohesió social. En definitiva es tracta de tornar a impulsar el model 
tradicional de ciutat mediterrània, com a ciutat compacta i amb barreja d’usos (residència, 
comerç, lleure, treball, etc.) que redueix les necessitats de desplaçament i millora les 
relacions socials. 
 
Aplicant aquest model teòric al nucli urbà de Llagostera, s’observa que té un creixement 
força compacte del poble –amb una densitat d’ocupació de 61,5 habitants/Ha- i unes 
dimensions urbanes inferiors a 1 quilòmetre entre el centre i els barris més perifèrics. 
Aquestes dimensions es consideren adequades per als desplaçaments a peu i en bicicleta.  
 
Si bé el grau de compacitat urbana es pot considerar òptim per les característiques del 
municipi, és detecta una baixa barreja d’usos dins l’entramat urbà (barreja d’usos 
residencials, comercials, equipaments, tallers, serves etc.). Amb l’excepció d’alguns carrers 
comercials del primer eixampla, a la resta 
de carrers –inclòs el casc antic- hi domina 
clarament els usos residencials.  
 
No obstant això, les darreres actuacions 
urbanístiques es desenvolupen al nucli de 
Llagostera (sector Gotarra,  Ganix, 
Fonollerons), van més en la línia d’un 
creixement residencial de baixa densitat –
entre 30 i 60 Habitatges/Ha-, amb cases 
unifamiliars adossades i/o aïllades i una molt 
baixa diversitat d’usos.   
 
 
 
 
 
Necessitat de millorar la qualitat de l’espai urbà  
 
La qualitat de l’espai públic urbà – places, carrers, espais verds, mobiliari urbà – és un 
element clau per a la revitalització dels nuclis urbans i ajuda a recuperar la funció de 
convivència entre les activitats residencial, social i econòmica (comercial) que han de tenir 
els pobles i ciutats. 
 
“Comptabilitzar la necessària renovació urbana i modernització que cal fer als centres urbans amb el 
manteniment i la recuperació dels valors urbans dels nuclis històrics, mitjançant la instrumentalització 
de mesures concretes, com són la millora dels accessos als punts neuràlgics dels nuclis històrics, la 
creació de zones de vianants en àrees concretes d’una manera racional, la conversió dels espais 
públics en àrees de convivència i desenvolupament social i el foment del retorn i la consolidació de la 
població resident, entre d’altres” 
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Declaració de Toledo “Ciutat i Comerç”, 1996 
 
En l’anàlisi de la qualitat de l’espai públic de Llagostera destaquem les deficiències en les 
infrastructures de serveis (principalment de les línies elèctriques de baixa tensió), els 
problemes de mobilitat de la xarxa viària (barreres arquitectòniques, accessibilitat del trànsit 
rodat, etc.) i el dèficit de zones verdes i espais lliures urbans. Per altra banda millorar les 
connexions i la cohesió entre els diferents sectors urbans del poble és un dels principals 
objectius que té plantejats avui el municipi.  
 

La xarxa elèctrica de baixa tensió conforma 
un entramat de cablejat en la majoria de 
carrers urbans, amb un important impacte 
visual.   
 
Per altra banda, la xarxa de carrers de 
Llagostera és totalment permeables al 
trànsit motoritzat. En altres paraules, 
l’accessibilitat en cotxe per dins el casc 
urbà és total, fet que comporta que l’espai 
viari destinat al cotxe sigui molt superior al 
destinat als vianants. Aquesta situació es 
pot considerar més greu al casc antic, amb 
la majoria de carrers estrets i sense 

pràcticament espai per als vianants. 
 
Tal i com es constata en l’estudi “Pla d’accessibilitat per a la supressió de les barreres 
arquitectòniques en l’àmbit de la via pública al municipi de Llagostera” (Corominas 
M., 1999), la majoria dels carrers del nucli urbà tenen les voreres inadaptades i d’amplades 
inferiors a 1 metre (molts carrers del centre antic no tenen voreres o són pràcticament 
inexistents).  
 

Alguns carrers amb voreres 
estretes  

Amplada vorera (m) 

Àngel Guimerà  0,12- 
Concepció 0,23 
Plaça del Mercat 0,17 
Girona 0,18 
Olivareta 0,17 
Sant Antoni 0,40 
Sant Pere 0,20 
Santa Anna 0,17 
Constància 0,47 
Barcelona 0,48 

 
 
Seguint les propostes que estableix el Pla d’accessibilitat de Llagostera, és necessari millorar 
de manera progressiva l’accessibilitat a la via pública prioritzant els itineraris més transitats 
(centres escolars, equipaments sanitaris, culturals, socials, etc.) i el conjunt del casc antic.   
El tipus d’actuacions proposades s’estructuren en funció de dos tipologies de carrers:  
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- Al centre històric –amb carrers estrets, amb pendent i pràcticament sense voreres- es 
proposa convertir els carrers en zones de prioritat invertida (tractament uniforme dels 
carrers  donant màxima prioritat als vianants).  

 
- Altres zones urbanes (sobretot de l’eixampla) es proposa ampliar les voreres i per tant 

l’espai destinat als vianants. Aquestes actuacions podrà comportar canvis de la circulació 
(regular l’aparcament, carrers amb un únic sentit de circulació, etc.).  

 
Dèficit d’espais verds i arbrat viari  
 
Abans de l’aprovació de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament (1983) al municipi 
de Llagostera no existia planejament general, fet que va implicar un dèficit d’espais lliures. 
Aquesta situació s’ha vist millorada amb l’execució d’unitats d’actuació, Plans especials de 
reforma interior i zones de creixement contigües al nucli consolidat. Avui Llagostera té 
65.331 m2 d’espais lliures (Parcs, places i passeigs, jardins públics) que equival a una ratio 
de 10,8 m2/habitant. Pel que fa a parcs urbans, els tres parcs existents (Puig del General, 
parc de l’Estació i parc de la Torre) ocupen una superfície de 26.341 m2, que suposa una 
ràtio de 4’3 m2/habitant. 
 
La dotació actual d’espais verds encara es pot considerar baixa, i amb una distribució 
desequilibrada. Així la majoria de les zones verdes urbanes es localitzen al sector sud-oest 
del poble, on hi trobem el parc de l’Estació, el parc de la Torre  i el parc de Can Gotarra. No 
obstant aquesta millora, es detecta un clar dèficit en espais verds urbans i, sobretot, la 
necessitat que aquests espais estiguin ben distribuïts i serveixin per estructurar el nucli urbà. 
  
En aquest punt hem de considerar els espais lliures urbans que, tot i no ser zones verdes, 
són espais de relació i convivència ciutadana. D’aquests, destaquem la Plaça del Castell, la 
Plaça Llibertat, la Plaça de Catalunya. Només la Plaça Catalunya té restricció al trànsit 
motoritzat.  
 
Pel que fa a l’arbrat viari es força escàs en 
la majoria de nucli urbà. Només tenen 
arbres l’eix format pel Passeig Pompeu 
Fabra-Tomàs Boada-Av. Del Gironès, i els 
carrers d’urbanització més recent.  
 
És d’esperar que les noves actuacions 
urbanístiques incorporin el verd urbà, tot i 
que seria interessant plantejar la 
incorporació d’arbrat viari en el conjunt del 
nucli urbà consolidat. La gestió del verd 
urbà també és un aspecte a millorar, en la 
mesura que caldria anar incorporant nous 
criteris ambientals  (elecció d’espècies amb 
poques necessitats de reg, programa de podes més selectives i menys dràstiques, major 
control en els tractaments fitosanitaris, etc.).  
 
Un altre element que pren importància a Llagostera és la gran quantitat de buits urbans - 
jardins i horts privats- que hi ha sobretot a les illes del primer eixampla urbà, així com els 
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horts urbans que hi ha al sector de mas sec i en d’altres zones de la vil·la (per exemple al 
sector mas Gotarra).  
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Un desenvolupament urbà encara per consolidar i obert 
 
El planejament vigent a Llagostera encara s’està 
consolidant, amb diferents unitats d’actuació (Mont-rei, 
Cal curt, Raset, Cantallops, Cavisa, etc.) i plans parcials 
(Ganix, Fonollerons, sectors industrials, etc.) encara en 
fase d’execució o pendents d’execució. Aquesta situació 
ens mostra  que a Llagostera encara queda per 
desenvolupar una part important del sòl urbà i 
urbanitzable. Dit d’una altra manera, si s’avalua la 
disponibilitat de nou sòl urbanitzable del municipi1, 
s’observa que el municipi disposa encara de força sòl 
urbanitzable per créixer. Com a conseqüència d’aquesta 
disponibilitat de sòl per a urbanitzar no es preveuen 
nous creixements urbanístics importants.  
 
Així encara resta per construir un total de 1.144 
habitatges a l’interior del nucli de Llagostera, que suposa 
un potencial de creixement d’uns 2.860 habitants. Per altra banda en sòl urbanitzable el 
potencial de creixement previst és encara d’uns 3.000 habitatges més pel que no hi ha la 
necessitat de planificar nous creixements urbans.  
 
No obstant això, en aquests 10 anys des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries de 
Planejament s’ha produït un desequilibri entre les previsions de sòl residencial de primera i 
segona residència. Així les Normes vigents preveuen un creixement de segones residències 
superior al real, fet que cal revisar i adequar. L’opció de potenciar les primeres residències es 
considera un bon criteri per millorar la cohesió social i potenciar el dinamisme de Llagostera.  
 
No obstant això, resten alguns sectors urbanitzables contemplats en les vigents Normes de 
Planejament Urbanístic (1983), dels quals destaquem l’aeròdrom com el més rellevant, que 
actualment estan subjectes de revisió pel que fa al seu futur desenvolupament. La 
construcció d’aquest aeròdrom suposaria un impacte ecològic important sobre l’espai 
d’interès natural de les Gavarres, pel que l’Ajuntament es planteja iniciar els tràmits de 
requalificació de l’espai afectat per aquest projecte, de cara a incorporar-lo al Sòl no 
urbanitzable. 
   
 
Forta demanda de sòl industrial supramunicipal 
 
Actualment de les 8,7 Hectàrees de sòl industrial que preveia el planejament vigent es 
troben ocupades o amb ocupació prevista (ampliació d’indústries existents) 7,21 Hectàrees. 
Així només resta com a sòl industrial lliure 1,51 Hectàrees (17,4 % del sòl industrial).  
 
La situació estratègica de Llagostera –amb la influència del sistema urbà de Girona i, 
sobretot, dels municipis costaners pròxims- i les bones comunicacions que travessen el 
municipi, han fet augmentar molt la demanda de sòl industrial d’àmbit supramunicipal. 

                                            
1 Sòl urbà/(sòl urbà + sòl urbanitzable) 
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Aquesta potencialitat de creixement industrial planteja la necessitat de disposar de nou sòl 
industrial, i alhora també la necessitat de definir el tipus d’indústries que vol el municipi.  
La futura variant de la C-65 i d’altres infrastructures viàries han de permetre la 
millora de l’accessibilitat 
 
En l’actualitat s’estan executant o pendent d’execució importants obres en la xarxa bàsica de 
carreteres: la variant de la carretera C-65 de Girona a Sant Feliu en el seu pas per 
Llagostera, el desdoblament de la carretera C-35 de Santa Coloma de Farners, la nova cruïlla 
de la carretera de Tossa amb la carretera de Caldes al costat oest del nucli, l’arranjament de 
la carretera de Tossa en el seu pas pel límit urbà, les noves cruïlles de la carretera de Tossa i 
de Sant Llorenç amb la carretera C-35 de Santa Coloma de Farners i l’arranjament de la 
carretera de Llagostera a Sant Llorenç. 
 
La futura variant de la C-65, amb un traçat que començarà aproximadament davant de Cal 
Ros i que connectarà altra vegada amb la carretera després de la zona industrial, ha de 
permetre millorar l’accessibilitat i la mobilitat urbana (al desaparèixer una barrera “històrica” 
de Llagostera). Aprofitant aquestes noves infrastructures cal ordenar, articular i completar la 
xarxa viària local de manera que permeti estructurar els nous creixements i connectar-se 
amb la C-35. Aquests nous creixements urbans han d’evitar l’efecte barrera d’aquestes 
infrastructures i l’aïllament del nucli urbà i el seu entorn. 
 
 
 
Una important població rural que cal potenciar  
 
Llagostera compta a una important població rural que s’agrupa en 10 veïnats i diferents 
masos aïllats, clara mostra del caràcter rural que té el municipi. Avui dia prop del 10% de la 
població viu en veïnats i masos aïllats (620 habitants).  
 
Si bé es considera que aquesta població 
rural juga un important paper en l’equilibri 
del territori, també és cert que l’actual 
context socioeconòmic pot comportar una 
important pressió sobre el territori no 
urbanitzable (important creixement en 
l’ocupació del sòl no urbanitzable del 
municipi). En aquest sentit es considera 
prioritari regular els usos del sòl no 
urbanitzable de Llagostera per tal de 
planificar un creixement ordenat, harmònic 
amb l’entorn i que no superi la pròpia 
capacitat de càrrega del territori. L’actual 
modificació de la normativa urbanística de 
Llagostera pel que fa al sòl no urbanitzable, haurà de permetre assolir aquests objectius de 
sostenibilitat.  
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Un patrimoni històric i arquitectònic en procés de catalogació 
 
Llagostera compta amb un patrimoni històric i arquitectònic destacable. A nivell del nucli 
urbà la normativa vigent destaca un seguit d’edificis del casc urbà que considera monuments 
històrico-artístics i en preveu la seva conservació. Però sobretot Llagostera destaca per un 
conjunt d’edificacions (ermites, jaciments arqueològics i principalment masies) ubicades en 
l’entorn no urbanitzable. Actualment l’Ajuntament està elaborant una catalogació del 
patrimoni històric i arquitectònic que una vegada s’incorpori en la normativa urbanística 
haurà de permetre protegir i conservar aquest patrimoni de Llagostera.    
   
 
Les urbanitzacions de Llagostera 
 
A partir dels anys 60 van començar a aparèixer diferents urbanitzacions, principalment de 
segones residències.  Les 7 urbanitzacions existents les podem agrupar en dos grups: 
 
- El nucli dels Escuts (Llagostera 

Residencial), el nucli de Mont-rei 
(Mont-rei, La Mata, La Canyera) i el 
nucli de Mas Gotarra, són 
urbanitzacions força consolidades, 
relativament pròximes al nucli urbà de 
Llagostera i que poden arribar a 
tractar-se a nivell funcional com a 
barris perifèrics de la vil·la. Per 
aconseguir aquesta integració serà 
convenient millorar els serveis bàsics i 
l’accessibilitat d’aquests nuclis cap a la 
vil·la de Llagostera (la connexió 
d’aquestes urbanitzacions amb el nucli 
urbà a partir d’eixos per a vianants i carrils per a bicicletes poden ser altres projectes 
interessant per a potenciar vincles d’unió amb la vil·la).  

 
- Els nuclis de Selva Brava i Font-bona, ubicades en l’entorn forestal de Cadiretes, es 

troben molt aïllades del nucli urbà de Llagostera (a unes distàncies de  4 i 6 km 
respectivament respecta el nucli urbà). Aquestes urbanitzacions es troben força en 
precari, i la seva proximitat al massís de cadiretes fa que tinguin una elevada incidència 
ambiental (impacte paisatgístic, risc d’incendis forestals, freqüentació d’espais naturals 
pròxims, etc.). Aquesta situació justifica una regulació restrictiva del seu futur 
desenvolupament.  

 
 
Necessitat d’adequació del planejament a la normativa urbanística vigent 
 
El planejament urbanístic de Llagostera es troba regulat per “Les Normes Subsidiàries de 
Planejament” aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió del dia 7 de 
desembre de 1983 (DOGC 399 del 18 de gener de 1984). Amb divuit anys de vigència 
l’Ajuntament de Llagostera es planteja la revisió i adequació del seu planejament a les 
necessitats i reptes que avui té el municipi. 
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Els motius que justifiquen la revisió del planejament general són: 
 
- Han transcorregut més de 10 anys des de la seva aprovació definitiva (1983).  
- S’ha superat el creixement demogràfic previst pel vigent planejament.  
- S’ha produït un desequilibri entre les previsions de sòl residencial de primera i segona 

residència. 
- L’aparició no prevista de demanda de sòl industrial supramunicipal per la bona situació 

estratègica del municipi. 
- Necessitat d’ampliar i estructurar el sistema d’espais lliures i d’equipaments. 
- Necessitat de dotar de zones d’aparcaments en el nucli urbà o en la seva perifèria. 
- Necessitat d’articular, connectar i completar la xarxa viària local amb les noves 

infrastructures supramunicipals previstes o ja executades. 
- Necessitat d’ordenar les activitats que s’han instal·lat a les vores de les carreteres 

supramunicipals.  
- La necessitat de conservar i impulsar els espais d’interès en sòl no urbanitzable atenent 

la seva vàlua social, paisatgística i econòmica. 
- Necessitat d’adequar i millorar l’instrument urbanístic, adaptant la revisió a les 

determinacions de la nova Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 
 
En aquests moments l’Ajuntament està fent la revisió de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Llagostera, havent-se elaborat (maig 2002) els treballs previs de l’elaboració 
de la revisió del planejament. Aquesta revisió és una oportunitat per a ajustar el planejament 
a les noves necessitats que té avui Llagostera, i incorporar els principis de sostenibilitat en la 
planificació urbanística (Tal com fixa la nova Llei 2/2002, d’urbanisme). 
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2.3. Sistemes naturals i diversitat biològica 
 
 
El municipi de Llagostera, amb una extensió de 76,6 Km2 , té un important patrimoni natural 
i rural, amb prop de 2.726 Ha incloses en PEIN (Gavarres i Cadiretes) i una plana 
agroforestal de gran interès ecològic.  En conjunt el territori de Llagostera ofereix uns espais 
de gran valor, tant pel que fa la biodiversitat i el paisatge, com per l’activitat i la població 
rural que hi habita. 
 
El fet que aproximadament el 36% del territori de Llagostera estigui inclòs en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN de Gavarres i PEIN de Cadiretes), en principi garanteix la seva 
protecció i conservació.  No obstant això, tota la plana agroforestal de Llagostera també té 
molt interès ecològic i paisatgístic, pel que és necessari la seva ordenació i regulació.  
En aquest sentit, actualment l’Ajuntament està elaborant un Pla especial de regulació d’usos 
del sòl no urbanitzable de Llagostera, que incorporarà a la revisió de Normes Subsidiàries de 
Planejament. Aquest nou marc d’ordenació del sòl no urbanitzable ha de permetre:  
 

- regular i ordenar els usos del sòl no urbanitzable,  
- protegir i conservar el caràcter agrícola i forestal del territori,  
- i protegir, i fins i tot millorar, tots els espais del territori d’especial protecció per 

raons naturals, paisatgístics, històrics i culturals   
 

 
Un municipi amb una gran diversitat d’hàbitats naturals 
 
Alhora de valorar la biodiversitat de Llagostera, també cal fer esment que ens trobem en una 
posició geogràfica privilegiada.  Una plana central agroforestal, on hi dominen els espais 
agrícoles amb alguns retalls forestals de roures i alzines (sobretot al sector occidental) i 
pinedes i suredes (a la part central i septentrional de la plana), envoltada de muntanyes 
(massís de Cadiretes i de les Gavarres). Aquesta realitat territorial fa que la presència 
d’ambients naturals sigui molt variada.    
 
Aquesta diversitat d’hàbitats fa que la biodiversitat a Llagostera sigui també molt rica en 
espècies vegetals i animals. 
 

Nombre d’espècies d’alguns taxons a Llagostera 
 

Taxó Nombre 
d’espècies Font 

Plantes amb flor 828 Banc de dades de biodiversitat, DMA. Número mínim a 
partir de citacions de diferents autors 

Fongs 160 Banc de dades de biodiversitat, DMA. Número mínim a 
partir de citacions de diferents autors 

Amfibis 11 Atlas dels amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra 
(Llorente i altres, 1995) 

Rèptils 12 Atlas dels amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra 
(Llorente i altres, 1995) 

Ocells nidificants >60 Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra 
(Muntaner i altres, 1983) 

Grans mamífers 11 Els grans mamífers de Catalunya i Andorra (Ruiz-Olmo i 
Aguilar, 1995). No considera rosegadors i insectívors, 
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excepte esciúrids i erinàcids. 
Presència de fins a 10 hàbitats considerats d’especial interès comunitari 
 
A Llagostera es poden reconèixer 29 hàbitats faunístics diferents, dels quals n’hi ha 10 que 
estan inclosos en la Directiva Hàbitats de la Unió Europea (Directiva 92/43 CEE, modificada 
per la Directiva 67/97/CE). 

 
Principals hàbitats de Llagostera 

 
Alzinars i carrascars * 
Suredes * 
Fenassars (Brachypodium phoenicoides) amb Euphorbia serrata, Gallium lucidum,... 
xeromesòfils.  
Lloreda: boscos al·luvials de llor amb verns i falgueres (Osmunda regalis, Blechum spicant,...) 
Boscos mixtes de suros i roures martinencs.  
Vernedes i altres boscos de ribera afins * 
Saücars (bosquets de Sambucus nigra), sovint amb bardisses d’ambients fluvials 
Lloredes. Bosquines de llor (Laurus nobilis)* 
Pradells teròfits silicícoles de la terra baixa, sovint amb crespinells (Sedum sp.) 
Basses i tolls temporers mediterranis * 
Arboçars (Arbutus unedo) i altres màquies silicícoles (Erico-Arbutetum) 
Gatelledes de depressions i barrancs xops 
Bosquets de tremols (Populus tremula) o tremoleda 
Alberedes, salzedes i omedes * 
Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits * 
Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola * 
Jonqueres i herbassars graminoides humits * 
Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de 
grans espigues d’aigua (Potamion) * 
Pinedes, majoritàriament pi pinyer i pi pinastre) 
Brolla silicícola d’estepes i brucs 
Plantacions de pi insigne (Pinus radiata) 
Plantacions d’eucaliptus 
Plantacions de pollancres o plàtans 
Herbassars higròfils de marges i vorades (Convolvuletalia sepium, Galio-Alliarietalia)* 
Conreus herbacis de secà 
Camps d’ametlles (Prunus dulcis) 
Hortes 
Conreus herbacis de regadiu 
Habitats propis de camps abandonats i erms1 (Chenopodietalia, Thero-Brometalia i Salsolo-
Peganetalia)  

 

1 No es tracta d’un hàbitat concret, sinó d’una descripció general d’aquest tipus d’ambient 
* Hàbitats inclosos en la Directiva Hàbitats  

 
 
Un 36% del terme municipal inclòs dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
 
Una part important del terme municipal de Llagostera (36%) es troba inclòs al PEIN de Les 
Gavarres (540,9 Ha) i en el PEIN de les Cadiretes (2.185 Ha).  Els PEIN són instruments de 
planificació sectorial de desplegament del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC). Les 
zones de Llagostera incloses dins el PEIN disposaran d’un Pla de gestió específic que 
establirà les mesures i actuacions bàsiques per a la seva protecció.  
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En el moment de redactar aquesta auditoria es troba en tràmit els Plans especials de 
delimitació del Massís de Cadiretes i de Les Gavarres. 
 
L’actual delimitació del PEIN de Cadiretes 
deixa fora de l’espai algunes àrees de gran 
valor, com són els contraforts del Puig de 
Portugal (al límit est del terme municipal) o 
el vessant nord del Puig Oriol, el Puig Moretó 
i el Puig de la Guàrdia. Per la seva banda el 
PEIN de Les Gavarres, situa el seu límit al 
voltant de la cota 200 m, deixant fora zones 
amb una cobertura forestal similar que se 
situen fins a la cota 150 m. Tota aquesta 
franja es proposa considerar-la com a franja 
perifèrica al PEIN, amb una regulació 
restrictiva dels usos i les infrastructures 
permeses.    
 
 
 
La plana agroforestal de Llagostera: un important corredor ecològic entre els 
espais PEIN 
 
A un nivell més territorial, els ambients agrícoles i agroforestals de la plana central de 
Llagostera   conformen una gran corredor verd que permet la connexió paisatgística entre 
els dos espais PEIN (Cadiretes-Gavarres). Dins la matriu agrícola de la plana els retalls de 
bosc (les formacions boscoses de roures, alzines i pins que clapegen entre els conreus), els 
cursos d’aigua i la vegetació de ribera associada, i les basses i les zones inundables són els 
principals espais a protegir i conservar.   
 
D’entre la plana agroforestal de Llagostera destaquem sobretot l’extrem nord del municipi 
(zona de can Ribas i can Xarenet) i l’extrem sud-oest (la Llobetera) com les  zones que 
s’integren en una connexió ecològica territorial més àmplia, connecten paisatgísticament els 
dos espais del PEIN i presenten cursos hídrics amb vegetació de ribera ben conservada, 
zones inundables, basses i retalls de pineda, alzinar i suros.    
 
 
Importància de conservar els hàbitats aquàtics: rieres, torrents i d’altres punts 
d’aigua 
 
D’entre tots els hàbitats faunístics 
esmentats anteriorment els hàbitats 
aquàtics són els que a Llagostera poden 
considerar-se prioritaris per a la seva 
conservació. Estem parlant de les vernedes 
i altres boscos de ribera afins (Alnio-
Padion) que es troben bàsicament 
resseguint les rieres de Banyaloques, 
Gotarra i Benaula  i les lloredes o 
bosquines de llor (Laurus nobilis) que 
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trobem resseguint les rieres a les obagues de la serra de les Comes (al nord-est del massís 
de Cadiretes).  A més d’aquests hàbitats, a Llagostera també hi ha un conjunt de basses, 
fonts i zones humides (principalment al sud-oest del municipi) que la seva conservació té un 
important interès biològic. 
 
La qualitat d’aquests hàbitats aquàtics és variable. Així, a les zones de muntanya del municipi 
els boscos de ribera es troben força ben conservats (per exemple a la capçalera del Ridaura 
al massís de Cadiretes). En canvi a la zona de plana els espais fluvials es troben més 
degradats, i només queden alguna mostra de verneda i freixeneda al tram mig de la riera de 
Banyaloques i en alguns punts de les rieres Benaula i Verneda.  
 
 
Alguns impactes ambientals significatius sobre els sistemes naturals 
 
Als espais rurals i naturals de Llagostera hi ha un seguit d’impactes ambientals, dels quals 
destaquem com a més significatius: 
 
• La intensificació de les activitats agrícoles en algunes zones de la plana de Llagostera pot 

comportar l’eliminació de marges de conreus, l’ús de pesticides, un elevat consum 
d’aigua en conreus de regadiu, o el sobreadobat de fertilitzants orgànics (purins). 
L’elevada concentració de granges (88) a la plana de Llagostera també comporta una 
important ocupació del sòl (les activitats ramaderes tenen pràcticament la mateixa 
ocupació del sòl que totes les urbanitzacions juntes) i pot generar tot una colla de 
problemes associats que cal controlar (excedent de purins, contaminació dels aqüífers, 
emissions d’olors, etc.).  

 
• Les urbanitzacions de Fontbona i Selva Brava ubicades en un entorn forestal i 

relativament fràgil generen un impacte ambiental significatiu. 
 
• Les línies elèctriques existents al territori generen un impacte paisatgístic i per la fauna 

important, i també poden incrementar el risc d’incendis forestals. Aquestes línies també 
poden plantejar problemes a la salut humana en els casos que passin molt a prop a 
nuclis habitats.  L’impacte paisatgístic de les línies elèctriques es pot fer extensiu a les 
antenes de telefonia mòbil existents al municipi (a la zona del cementiri i prop de Can 
Mametis). 

 
• L’abocador de Solius, ubicat a la zona de Cadiretes, on s’hi dipositen anualment unes 

100.000 tones de residus municipals genera també un impacte significatiu (trànsit de 
camions, impacte paisatgístic, etc.). El fet de ser un abocador controlat i que actualment 
està a punt de fer-se una planta de lixiviats i  l’aprofitament del biogàs permetrà reduir 
els impactes ambientals de l’abocador (menys emissions de CO2

 a l’aprofitar-se el biogàs i 
menys trànsit de camions al depurar-se els lixiviats en la pròpia instal·lació).   

 
•  L’existència de plantacions arbòries (eucaliptus, plataners, pollancres, pi insigne, 

pinastre) en algunes zones del municipi també es pot considerar una pèrdua de 
biodiversitat, doncs suposen l’eliminació del bosc original. Per altra banda també s’ha 
observat l’existència d’algunes espècies foranies, que pot considerar-se preocupant en el 
cas d’algunes espècies d’animals aquàtics (tortuga de florida i cranc de riu americà). 
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• La freqüentació recreativa que poden patir els boscos de les Gavarres i Cadiretes, 
principalment pel que fa a l’accés motoritzat pel gran nombre de pistes forestals 
existents també s’ha de considerar d’un impacte ambiental significatiu. En aquest sentit 
actualment existeix un mínim compliment de la normativa que regula l’accés motoritzat al 
medi natural (Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural).  

Necessitat d’ordenar i regular els usos en el sòl no urbanitzable 

 
Davant de tots els valors i potencialitats que tenen els espais rurals i forestals de Llagostera i 
tenint en consideració els impactes ambientals i debilitats que els afecten o poden afectar es 
considera prioritari establir els mecanismes d’ordenació que assegurin la protecció i 
conservació d’aquests espais. La redacció d’un Pla especial per a la regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Llagostera ha de permetre la protecció i conservació des espais de 
major valor natural o rural i la promoció d’un model de desenvolupament rural integrat en el 
territori.  
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2.4. Riscos ambientals 
 
 
Llagostera es pot considerar un municipi amb un grau moderat de riscos naturals i al mateix 
temps per a  cadascun d’ells el risc present no és elevat. 
 
De tots els riscos naturals cal destacar el risc d’incendis forestals. Llagostera, amb una 
important superfície forestal, està declarat d’alt risc d’incendi forestal, per la qual cosa cal 
potenciar al màxim els aspectes de prevenció i extinció d’incendis forestals.  
 
 
Un municipi amb un baix risc d’inundacions  
 
A pesar que el municipi de Llagostera es 
troba solcat per un destacat nombre de 
rieres i torrents que provenen 
majoritàriament de les Gavarres, està 
considerat de baix risc pel que fa a les 
inundacions. No obstant, el risc 
d’inundacions se sol concentrar 
principalment en les àrees de confluència 
entre rieres (veure la següent taula). Per tal 
de millorar el seu desguàs, l’Ajuntament des 
de l’any 2001 ha sol·licitat una sèrie d’ajuts 
per netejar diversos trams de la riera 
Gotarra i de la riera Banyaloques. En 
l’actualitat es vol sol·licitar una nova 
subvenció per a la neteja d’un nou tram de la riera Gotarra. 
 
 
 

Riera Conca Perill Punts de risc antròpic 

Banyaloques Baix Obra de pas de la C-65 sobre la riera de Banyaloques a l’entrada de 
Llagostera: secció de desguàs insuficient. Risc d’inundació aigua amunt. 

Resclosa Baix 
Obra de pas de la C-65 sobre la riera de la Resclosa a l’entrada de 

Llagostera, a la zona de confluència amb la riera Banyaloques. Secció de 
desguàs insuficient. Risc de desbordaments aigües amunt. 

Baix Pont de la Crta. de Sant Grau sobre la riera Gotarra, aigua amunt de 
Llagostera. Secció de desguàs insuficient. 

Gotarra 

Ter 

Mig 
Zona de desbordament de la riera Gotarra aigua amunt de l’obra de pas 
de la crta. de Tossa. Llera amb insuficient capacitat. Confluència amb el 

torrent de Can Sabater. Afecció a  zones periurbanes. 
 
Font: Inuncat. Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
Risc sísmic i geològic de baix grau 
 
El mapa de risc sísmic de Catalunya indica que el municipi de Llagostera es troba en una 
zona qualificada com de risc 2, el qual correspon a un grau de risc força habitual a 
Catalunya. Malgrat que aquest risc representi un nivell mig-baix dels que es detecten a 
Catalunya, no hi ha constància històrica de terratrèmols que hagin afectat el municipi. 
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A grans trets, en el municipi de Llagostera no es donen el conjunt de condicionants litològics, 
morfològics, climàtics i estructurals que solen desencadenar moviments gravitacionals i altres 
riscos geològics d’entitat. A més a més, el risc d’erosió de sòls no és destacable si no és 
afavorit per accions antròpiques. 
 
 
Un elevat risc d’incendi 
 
Segons el D.64/95 de 7 març, el municipi de Llagostera és declarat d’alt risc d’incendi 
forestal, per la qual cosa disposa d’un Pla d’Actuació Municipal per incendis forestals (PAM), 
a més a més d’estar inclòs en el Pla Infocat de les Gavarres. Durant el període comprès 
entre el 15 de juny i el 15 de setembre el municipi és declarat d’alt risc d’incendi.  
 
La zonificació del municipi de Llagostera pel que fa a combustibilitat i inflamabilitat, és a dir 
capacitat de propagació del foc i capacitat d’encendre’s respectivament, evidencia que 
existeixen 2 àrees principals: (1) la plana que s’estén cap al N i el NW del municipi amb 
l’àrea urbana, periurbana i industrial i (2) una àrea al NE i al S del municipi corresponent a 
zones de relleus més acusats i a àrees boscoses. 
 
Aquesta distribució del model de combustible implica que en les àrees més poblades el risc 
d’incendi és menor, mentre que en les àrees menys poblades (zones de muntanya) és major. 
No obstant, no cal dir que les àrees urbanitzades envoltades pel forest es troben en situació 
d’elevat risc d’incendi. 
 
Entre 1995 i 2001 s’han declarat un total de 21 incendis dins del terme municipal, que han 
cremat un total de 3,468 hectàrees de superfície forestal. D’aquest conjunt, un percentatge 
molt elevat correspon a incendis provocats per negligències i intencionats, un fet que reflexió 
a l’entorn dels hàbits i comportaments dels ciutadans per tal de reduir el risc d’incendi 
(maquinària, cremes agrícoles, burilles de cigarretes, etc.). 

4,76%

23,81%

4,76%

14,29%4,76%9,52%
4,76%

33,33%
Motors i màquines
Origen desconegut
Fogueres
Fumadors
Crema agrícola
Intencionat
Revifats
Altres negligències

 
Font: Subdirecció General d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals. Direcció General de 
Patrimoni Natural. Departament de Medi Ambient. 
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Necessitat d’una millora continuada en la infrastructura d’extinció d’incendis  
 
L’última inspecció realitzada per la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvament de Girona 
posava de manifest algunes mancances quant a mesures de protecció contraincendis, 
sobretot en les urbanitzacions. Val a dir que l’Ajuntament durant l’any 2001 va promoure el 
condicionament de diverses pistes forestals, la realització de diverses franges de protecció, la 
instal·lació d’hidrants en algunes de les urbanitzacions a més de la neteja dels voltants de 
l’abocador de Solius. Tot i això s’hauria de continuar treballant sostingudament en la millora 
de les infraestructures de protecció. 
 
 
Un medi físic poc vulnerable a la contaminació 
 
En general, el municipi és poc vulnerable a la contaminació de sòls i d’aigües subterrànies en 
tant que les litologies detectades en les principals àrees de Llagostera –dominades per un 
substrat granític/paleozoic, neògen o al·luvial quaternari, respectivament– impliquen que el 
grau de vulnerabilitat general del medi és baix donat que les seves permeabilitats són 
relativament baixes i presenten una certa dificultat d’infiltració vertical. 
 
D’aquesta baixa vulnerabilitat del medi afegida amb la presència d’una sèrie d’activitats de 
risc contaminant se'n deriven els problemes puntuals de nitrats presents en alguns dels pous 
municipals. 
 
El principal focus de risc hidrogeològic de Llagostera és el dipòsit controlat de Solius, en 
relació a possibles filtracions dels lixiviats dels residus. 
 
La voluntat municipal d’optimitzar la gestió de l’aigua en el seu terme municipal s’ha traduït 
en l’acord municipal per constituir una Entitat Local de l’Aigua (ELA) junt amb els municipis 
de Cassà de la Selva i Campllong. Aquest fet serà la base que permetrà la realització 
d’estudis de base aprofundits que permetran una correcta caracterització del medi, una 
clarificació del cicle de l’aigua en el municipi, i l’establiment de perímetres de protecció en les 
captacions municipals. 
 
En referència a la contaminació atmosfèrica, és important destacar que Llagostera només té 
dues empreses inscrites al Catàleg d’Activitats Industrials Potencialment Contaminants 
(CAPCA), fet que reflexa la baixa incidència de l’activitat industrial del municipi. 
 
 
Llagostera no disposa de Pla Bàsic d’Emergència Municipal 
 
L’actual normativa no obliga Llagostera a disposar d’un Pla Bàsic d’Emergències Municipals. 
No obstant això, si té un Pla d’Actuació Municipal per incendis forestals.  
 
Sense ser una prioritat de primer ordre, la redacció d’un PBEM es considera interessant 
donat que és la millor forma de (1) relacionar el conjunt de riscos municipals que poden 
afectar el municipi i (2) mantenir en els nivells més baixos possibles aquests riscos, alhora 
que (3) permet una millor coordinació amb la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de 
Girona. 
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2.5. Mobilitat i transport 
 
La mobilitat de les persones i de mercaderies cada vegada és més forta, i avui el transport 
és ja el sector que més energia consumeix -en forma de combustibles-, i també el que fa 
més emissions de contaminants atmosfèrics (per sobre la indústria i el sector domèstic). 
Avui, podem desplaçar-nos a llargues distàncies per anar a treballar, estudiar o, senzillament 
per anar a comprar o a fer activitats de lleure. Aquest augment de la mobilitat està totalment 
relacionada amb un ús massiu del vehicle privat. Sovint s’utilitza el cotxe per a la majoria de 
desplaçaments, fins i tot per als desplaçaments per dins el poble. Dins l’àmbit local o 
regional, l’ús massiu del cotxe és el responsable de la major part de les emissions a 
l’atmosfera. També, dins l’àmbit urbà, el trànsit i tots els aspectes relacionats (soroll, 
aparcaments, etc.) tenen una important incidència en la qualitat urbana i també en la 
qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Davant d’aquesta situació, un model de mobilitat sostenible ha d’apostar per promoure els 
desplaçaments a peu (o en bicicleta) per dins el nucli urbà i potenciar el transport públic 
(transport col·lectiu) en la majoria de desplaçaments quotidians.   
 
Un altre aspecte a considerar és el nivell d’accessibilitat que té avui el poble de Llagostera, 
tenint en compte que existeix un marc legal (Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques i els decrets que la desenvolupen) que estableix que 
els edificis públics i els carrers i voreres, han de ser accessibles a les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
 
Bona accessibilitat a la xarxa de carreteres 
 
Llagostera presenta una bona accessibilitat a la xarxa viària externa. Així, el municipi disposa 
de bona comunicació amb Girona, els municipis de la Selva i diverses poblacions de la Costa 
Brava (St. Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Palamós, etc.). També cal destacar la proximitat del 
municipi respecte l’eix transversal i l’autopista A-7.  

   
GI-674  
(dir. Caldes) 

Enllaça al nord-oest del nucli 
urbà, a l’alçada del carrer 
Girona 

  
GI-681  
(dir. a Tossa de Mar)

Enllaça amb Llagostera  pel 
sector sud-oest del nucli urbà 
(C/ Canalejas) 

  
GIP-6821  
(dir. a Sant Grau) 

Enllaça al sud del nucli urbà 
amb el Pg. Pompeu Fabra 

  
C-65    (dir. a 
Girona)      
         

(dir. a St. Feliu)

Enllaça pel sector nord del 
nucli urbà 
Enllaça pel sector est del nucli 
urbà  

  
Variant C-35   Accés a la variant des de la 

crta. GI-681, GIP-6821 i C-65 
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GIV-6612 

GI-681 
GIV-6744 

GIP-6821 

C-35

GI-674

C-65

C-65



 
 

Temps aproximat (minuts) des de Llagostera (amb transport motoritzat) 
 

- A Caldes de Malavella: 7-10’ 
- A Girona: 15-20’ 
- A Sant Feliu de Guíxols: 13-17’ 
- A Platja d’Aro: 15-20’ 
- A l’eix transversal: 18-22’ 
- A l’autopista A-7: 15-17’ 

 
 
 
 
 
Si bé la bona accessibilitat a la xarxa viària 
externa es pot considerar un aspecte 
positiu, pel municipi hi transiten dues 
carreteres (la C-35 i la C-65) amb uns 
volums de trànsit clarament superiors als 
10.000 vehicles/dia.  
 
Aquestes vies (amb el projecte de variant 
C-65 i desdoblament C-35) suposen un 
consum important de sòl i poden 
condicionar els futurs creixements urbans 
del municipi.  
 
 
 
El treball, una important font generadora de mobilitat supramunicipal 

 
Segons l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 19961, els habitants de Llagostera fan cada 
dia un total de 3.062 desplaçaments per mobilitat obligada, dels quals un 41,5 % tenen com 
a destí principal els municipis veïns. Aquest percentatge s’incrementa encara més quan es 
tracta de mobilitat obligada per motius de feina. Per tant el municipi esdevé dormitori d’una 
part important de la població activa de Llagostera. En els darrers anys, aquesta situació 
probablement s’ha accentuat ja que segons l’Enquesta de mobilitat de Llagostera (La Vola – 
Geoservei. 2001) un 46 % dels enquestats es desplaçava fora del municipi per a treballar.  
 
Tanmateix bona part d’aquests desplaçaments externs tenen com a destí, els municipis de 
l’entorn immediat de Llagostera (Cassà de la Selva, Campllong, Caldes de Malavella i Santa 
Cristina d’Aro) i cap a l’Àrea Urbana de Girona, per tant les distàncies dels desplaçaments no 
són massa llargues. La possibilitat de transport públic, tot i que millorable, permet les 
comunicacions amb la majoria de municipis amb major dependència de mobilitat obligada. 

 
 
 
 

                                            
1 L’enquesta de mobilitat obligada de l’any 1996 és la darrera disponible. 
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Esquema de la mobilitat obligada a Llagostera. 1996 
 

 Desplaçaments generats a 
Llagostera: 3.062 

Desplaçaments atrets 
a Llagostera: 466  Desplaçaments externs

1.270 
6 6  6  6 6 
Per 

estudis 
27 

Per treball 
439 

 Desplaçaments interns: 
1.792 

 Per estudis 
413 

Per treball 
857 

   6 6    
   Per estudis 

610 
Per treball 

1.182 
   

 
 
 
 
 
Ús generalitzat del cotxe en els desplaçaments interns 
 
Si bé a l’any 1991, el 64 % dels desplaçaments interns per mobilitat obligada es realitzaven a 
peu, només 5 anys més tard aquest percentatge es reduïa fins poc més del 50 %. Aquest 
canvi d’hàbits de la població, juntament amb l’important creixement del parc mòbil de la 
població (entre 1993 i 2001 el parc mòbil s’ha incrementat en un 26 % mentre que la 
població ha crescut menys d’un 12 %), provoquen que aquesta tendència hagi continuat fins 
a l’actualitat.  
 
Per canviar aquesta tendència cal millorar i fer més atractius els desplaçaments a peu i 
prioritzar-los sobre el trànsit motoritzat. En aquest sentit resulta important l’aplicació del Pla 
d’Accessibilitat per a la supressió de les barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via 
pública.  
 

 
Dades rellevants de la mobilitat interna de Llagostera 

 
Parc mòbil actual (2001): 2.992 turismes, 634 camions i furgonetes, 790 motocicletes i ciclomotors i 
92 d’altres vehicles 
Índex de motorització:   Vehicles / 1000 habitants 

 

Llagostera (any 1993) 
Llagostera (any 2001) 
Girona (any 1998) 
Cassà de la Selva (any 2000) 
Sarrià de Ter (any 1999) 
Comarca del Gironès (any 
2000) 

660 
744 
722 
731 
859 
744 

Evolució del % de desplaçaments peu en la mobilitat interna 
Any 1991: 63,71 % 
Any 1996: 50,78 % 
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D’altra banda, l’actual creixement del parc mòbil repercuteix, entre d’altres coses, en un 
increment de les necessitats d’aparcament dins del nucli urbà, fet que a la vegada comporta 
un increment del nombre de cotxes mal estacionats (damunt de voreres). En aquest sentit 
pot ser oportú augmentar el control municipal dels estacionaments il·legals i delimitar 
clarament les zones d’aparcament.  
 
 
Acceptable oferta de transport col·lectiu  
 
Prenent com a base les dades de mobilitat obligada de 1996, s’observa com la utilització del 
transport col·lectiu a Llagostera és percentualment superior al d’altres municipis del Gironès. 
No obstant això cal recordar que l’any 1996, Llagostera no disposava d’Institut 
d’Ensenyament de Secundària, fet pel qual bona part dels alumnes del municipi es 
desplaçaven cap a Cassà de la Selva mitjançant el transport escolar.  

 
Distribució de la mobilitat obligada externa per mitjà de transport (en %). (EMO 1996) 

 

Municipi Transport 
Col·lectiu Vehicle Privat Altres 

Celrà 21,9 74,1 4,1 
Campllong 25,3 74,7 0,0 
Cassà de la Selva 17,6 82,2 0,2 
Girona 19,4 77,8 2,8 
Llagostera 24,8 74,5 0,7 
Quart 10,9 87,3 1,8 
Salt 13,7 75,4 10,9 

 
 
Pel que fa al transport públic interurbà, cal destacar que a Llagostera existeixen dues 
companyies de transports (SARFA i TEISA) amb un total de 4 línies regulars de transport 
públic interurbà. Per tant el municipi disposa d’una acceptable oferta de transport públic 
interurbà que permet la comunicació de Llagostera amb Girona, diferents municipis de la 
Costa Brava i amb Barcelona.  

 
Línies d’autobús que realitzen parada a Llagostera 

 
Companyi

a Línia Característiques 

Barcelona –  
Torroella de Montgrí 

Aturades: a Barcelona, Vidreres, Llagostera, St. Feliu de 
Guíxols, Platja d’Aro, Palamós, Palafrugell, Begur, Pals i 
Torroella de Montgrí 
Nre. aturades/dia a Llagostera: 2-4 durant l’estiu i 1-2 
durant l’hivern 

Circumval·lació Baix 
Empordà – Gironès 

Aturades: Girona, Celrà, Bordils, Flaçà, La Pera, Corçà, La 
Bisbal d'Empordà, Torrent, Palafrugell, Vall-llobrega, Palamós, 
Calonge, Platja d'Aro, St. Feliu de Guíxols, Sta. Cristina d'Aro, 
Llagostera, Caldes de Malavella i Cassà de la Selva  
Nre. d’aturades / dia a Llagostera: 6-8 en cada sentit 

SARFA 

Palafrugell – 
Granollers 

Aturades: Palafrugell, Vall-llobrega, Palamós, Platja d'Aro, St. 
Feliu de Guíxols, Sta. Cristina d'Aro, Llagostera, Vidreres, St. 
Celoni i Granollers 
Nre. d’aturades / dia a Llagostera: 1 en cada sentit 
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TEISA Girona – St. Feliu de 
Guíxols – S’Agaró 

Aturades: Girona, Vila-roja, la Creueta, Quart, Llambilles, 
Cassà de la Selva, Llagostera, Sta. Cristina d'Aro, St. Feliu de 
Guíxols i S’Agaró  
Nre. d’aturades / dia a Llagostera: 5 en cada sentit 

 
Font: SARFA i TEISA. 2001 
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Valorar l’oferta de transport públic a partir de la demanda és complexa i sovint ens trobem 
en un atzucac. La reduïda oferta de transport col·lectiu fa que molts usuaris potencials 
utilitzin el vehicle privat pels desplaçaments i alhora la baixa demanda de transport públic fa 
que no es millori el servei per raons de rendibilitat.  Tot i això, pensem que potenciar la línia 
de transport públic que comunica Llagostera amb Caldes de Malavella és una de les prioritats 
en quant al transport públic, donat que són força els ciutadans que van en cotxe fins a 
Caldes per agafar el ferrocarril.  
 
 
Barreres arquitectòniques als carrers de Llagostera 
 
Tot i que els desplaçaments a peu representen encara el sistema de desplaçament majoritari 
al poble de Llagostera, la mobilitat del municipi, ve molt condicionada pel seu relleu. Així, el 
pendent d’alguns carrers unit a l’estretor de les voreres de moltes vies, dificulta força els 
desplaçaments a peu per diferents punts del nucli urbà. 
 

Grau d’accessibilitat pels carrers del nucli urbà 
 

Pendents d’alguns carrers del nucli urbà de Llagostera:  
C/ Concepció (entre Felip Neri i Constància): 7,3  %  
C/ Baixada de la Costa 6,8 % 
C/ Bonaire: 10,0 %  
C/ A. Guimerà: 7,2 % 
C/ St. Pere: 8,5 % 

Carrers amb la vorera molt estreta: 
Guimerà  
Tram Ganix 
Lleó 
St. Feliu 
Almogàvers  
Tram Pl. Catalunya 
Concepció  
Consellers  
Girona  
Tram Jaume I 

Tram Joan Maragall 
Olivareta 
St. Antoni 
St. Felip Neri  
Tram St. Pere 
Sta. Anna 
Santiago Rossinyol 
Compte Guifré  
Constància  
Cristòfol Colom 

 
Migdia 
Álvarez de Castro  
Tram Barcelona 
Pl. Campmany 
Ferrer 
Tram Fivaller 
Fleming 
La Coma 
Nou 

 
 

La Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i 
els decrets que la desenvolupen, regulen les condicions que ha de reunir l’entorn urbà 
(edificis, espai públic, transport col·lectiu,...) per tal de garantir el dret a l’accessibilitat al 
col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda. La Llei, dicta que els edificis públics han de ser 
totalment accessibles, igual que els carrers i voreres, entre d’altres.  
 
L’Ajuntament de Llagostera, disposa d’un Pla d’Accessibilitat per a la supressió de les 
barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública (aprovat el setembre de 2000). Aquest 
Pla detalla les actuacions a realitzar per tal d’adequar de manera gradual els carrers i voreres 
del poble, així com la implantació de noves mesures de pacificació del trànsit motoritzat en el 
nucli urbà, la implantació progressiva de la prioritat invertida en alguns carrers i el disseny 
de recorreguts còmodes i atractius per als vianants. Tot i que, el Pla d’accessibilitat defineix 
totes les mesures i actuacions a realitzar per tal d’aconseguir la total accessibilitat dels espais 
públics a les persones amb mobilitat reduïda, la seva aplicació en els espais urbans existents 
resulta difícil, per l’important cost econòmic que suposa. Tot i les dificultats, és necessari 
continuar invertint esforços per a facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda als 
espais públics de Llagostera.  
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Poques restriccions al trànsit motoritzat 
 
La xarxa viària de Llagostera presenta dues àrees clarament diferenciades: el cas antic del 
poble (dalt del turó) amb un recorregut dels carrers força irregular, i els carrers més amples 
del sud i est del nucli urbà.  
 
Pel que fa a la circulació motoritzada la xarxa de carrers del nucli urbà s’estructura en:  
 

- un anell perifèric al nucli urbà que conforma la xarxa principal, amb vies amb una 
elevada intensitat de trànsit 

- una xarxa secundària de menors intensitats de trànsit formada pels carrers: 
Girona, St. Felip, Concepció, Tomà Boada, Pompeu Fabra, Pau Casals, St. Feliu, 
Barceloneta, Donzelles, La Coma, St. Pere, Maragall, Ganix, Àngel Guimerà, 
Consellers, pl. Catalunya, Ferrer i Álvarez de Castro.  

- i una xarxa de distribució del trànsit veïnal. Aquesta xarxa afecta a la resta de 
carrers del nucli urbà i les diferents urbanitzacions. 

 
La xarxa de carrers es troba encara poc jerarquitzada i és totalment permeable al trànsit 
motoritzat –es pot circular amb cotxe per tots els carrers del poble-. En aquest sentit es 
proposa una nova jerarquització de la xarxa de carrers basada en:  
 

- Incrementar l’espai urbà 
destinat a vianants i bicicletes, 
principal als carrers de la xarxa 
veïnal, per tal que els vianants 
disposis de preferència sobre el 
vehicle motoritzat. D’altra 
banda, cal aprofitar el pas de la 
via del Carrilet pel municipi per 
crear una xarxa de carrils 
bicicletes, destinades tant per 
l’ús lúdic com quotidià.  

 
 

- Aprofitar la construcció de la 
variant a la crta. C-65 per incrementar les mesures de pacificació del trànsit i 
permeabilitat de la travessera (reduir la velocitat de pas dels vehicles, 
incrementar el nombre de passos per a vianants i bicicletes, eixamplar voreres, 
etc.) amb l’objectiu de reduir la barrera que genera aquesta via a la cohesió 
urbana del poble. 

 
- Adequar urbanísticament els diferents carrers del poble, segons el tipus de via 

que es tracti:  construcció de rotondes i eliminació màxima d’obstacles al trànsit 
motoritzat en la xarxa principal, moderació de la velocitat i protecció del vianant 
en la xarxa secundària i priorització del vianant en la xarxa veïnal.  

 
- Fomentar un model urbanístic que contempli, com un dels objectius principals, la 

reducció de les necessitats de mobilitat. Això significa apostar per un model de 
creixement més compacte, amb una bona barreja d’usos i una distribució 
adequada dels serveis bàsics dels ciutadans. 
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2.6. La gestió de l’aigua 
 
L’aigua és un bé escàs, sobretot en zones mediterrànies com és el cas de Llagostera, i per 
això és important fer-ne un ús racional i eficient (tant a la indústria, agricultura, com a nivell 
domèstic) i preservar-ne la seva qualitat. 
 
La Carta d’Aalborg per a la sostenibilitat, que l’Ajuntament de Llagostera ha signat, diu:   
 
“...La sostenibilitat ambiental significa el manteniment dels béns naturals. Ens exigeix que el ritme 
amb què consumim matèries renovables, aigua i recursos energètics no superi el ritme amb què els 
sistemes naturals les poden recuperar, i que el ritme amb què consumim recursos no renovables no 
excedeixi el ritme amb què els recursos renovables sostenibles els substitueixen...” 
 

Principi 1.2 de la Carta d’Aalborg 
 
 
Un consum d’aigua molt elevat 
 
 
A Llagostera hi ha un total de 2.748 abonats al subministrament d’aigua dels quals 2.257 són 
del nucli municipal i la resta corresponen a les urbanitzacions. El volum màxim d’aigua que el 
Consorci de la Costa Brava està compromès a subministrar al municipi de Llagostera en virtut 
de l’acord vigent és de 121.000 m3 a l’any. D’aquesta manera, el volum total d’aigua de 
xarxa consumit en el municipi durant l’any 2001 fou de 583.156 m3. 
 
 

EMPRESA VOLUM 2001 
(m3) 

GESESA 388.862
REC MADRAL S.A. 63.480
ASSESORIA MONTIEL 9.043
AIGUA PASTERAL 121.771
Total anual 583.156

 
 
Es contempla que 629 habitants del municipi s’abasteixen de fonts pròpies, tot explotant un 
volum anual d’uns 40.177 m3/any. D’altra banda, s’estimen uns volums anuals d’aigua per a 
usos agrícoles i ramaders de 2.165.760 m3 i de 32.608 m3 respectivament; i pel que fa als 
volums industrials es consideren uns 11.589 m3/any. 
 
Així, considerant el consum d’aigua provinent de la xarxa d’abastament (583.156 m3/any) es 
calcula un consum unitari de 294 litres/habitant i dia. Però si considerem el consum total 
d’aigua (xarxa de subministrament, captacions pròpies, usos agrícoles, etc.) el consum 
d’aigua supera els  1200 litres/habitant i dia.  
 
Del total de consums d’aigua a Llagostera, és important destacar l’elevat consum que pot 
suposar l’agricultura, que s’estima aproximadament de ¾ parts del consum total d’aigua del 
municipi. 
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Gestió de l’aigua fraccionada 
 
La gestió de l’aigua a Llagostera es duu a terme a través de tres empreses diferents. En 
primer lloc, el nucli urbà i la urbanització els Escuts és abastat per la companyia d’aigües 
CASSÀ AIGÜES I DEPURACIÓ, SL (fins el juliol de 2002 la gestió l’empresa era GESESA). 
D’altra banda, les urbanitzacions de la Canyera, la Mata, Fontbona i Selva Brava són 
subministrades pel REC MADRAL COMPANYIA D’AIGÜES S.A. I finalment, l’ASSESSORIA 
MONTIEL encarregada de la gestió i de l’abastament a la urbanització Mont.-rei. En conjunt 
les 3 empreses d’abastament subministren pràcticament la totalitat del municipi (exceptuant 
els veïnats i els masos aïllats). 
 
Les fonts d’abastament de la totalitat del municipi corresponen a: 
 
- 6 pous de GESESA, 2 dels quals estan secs i un tercer pràcticament sec 
- 8 pous de REC MADRAL S.A. 
- 1 pou a la urbanització Mont-rei 
- Aigua superficial del sistema Sau-Susqueda-Pasteral I-Pasteral II 
 
Aquesta situació posa de manifest la complexitat a l’hora de controlar des de l’Ajuntament 
l’estat i la qualitat de les captacions municipals, tot i que amb periodicitat anual es rep un 
informe tècnico-sanitari exhaustiu per part del Departament de Sanitat. Aquest informe 
reflecteix el fet que algunes de les empreses subministradores no compleixen amb la 
normativa relativa als tipus d’anàlisis que s’han de realitzar. És el cas de Rec Madral S.A. i de 
la urbanització Mont-rei que no realitzen la totalitat de les proves analítiques que els pertoca 
(anàlisis normal i completa). 
 
 
Un abastament en certa mesura diversificat 
 
Llagostera s’abasteix a partir de 15 pous ubicats, la seva major part en el sector 
nordoccidental del municipi amb un cert grau de dispersió. Aquest fet contribueix a: 
 
- evitar la formació de cons de depressió acusats i  
- a un empitjorament de la qualitat de l’aigua degut a efectes de continuats cicles de 

descens/recuperació dels nivells. 
 
Per contra, cal remarcar que els 8 pous situats a Can Prats de Mata i que explota Rec Madral 
S.A. es troben molt propers entre ells, la qual cosa no afavoreix els punts mencionats 
anteriorment.  
 
 
L’abastament amb aigua del Pasteral és una garantia en cas de sequera extrema 
 
El conveni existent entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci de la Costa Brava garanteix 
un subministrament d’aigua del Pasteral d’uns 121.000 m3/any.  
 
Una dotació mínima de 75 l/dia amb la que per exemple fixa el D.168/2000 de mesures 
excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hidràulics, indica que amb una 
població abastada d’uns 6.059 habitants, caldria garantir un aport de 265.865 m3/any 
aproximadament. A més a més atenent a què el període més sec es concentra en els 4 
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mesos de final de primavera i estiu, i en el supòsit que durant la resta de l’any (8 mesos) no 
s’utilitzés aigua d’aquesta font, el volum de 121.000 m3/any es considera suficient. Amb tot, 
les problemàtiques puntuals relatives a la qualitat dels aprofitaments municipals, podrien 
implicar en un futur la necessitat d’ampliar el volum garantit per part del Consorci Costa 
Brava. 
 
 
Les fonts pròpies dels veïnats afavoreixen la diversificació de l’abastament, però 
no es garanteix el control de la  potabilitat de les mateixes 
 
Poc més del 10% de la població de Llagostera s’abasteix de fonts pròpies en trobar-se 
dispersa pels diversos veïnats existents en el municipi. D’aquesta manera es disminueix la 
pressió sobre els abastaments municipals, però al mateix temps no es pot garantir la 
potabilitat de tota l’aigua que es consumeix al municipi. En aquest sentit, caldrà conscienciar 
aquesta part de la població per tal que vetlli pel control de la potabilitat dels seus 
aprofitaments. 
 
 
Necessitat d’una adequació continuada de les instal·lacions per a la millora de la 
qualitat de l’aigua i de la seva gestió 
 
Una de les preocupacions manifestades en l’informe anual tècnico-sanitari relatiu a les xarxes 
d’aigua de proveïment públic en el municipi de Llagostera, resideix en la necessitat d’adequar 
les instal·lacions i promoure la neteja dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua. És el cas de 
l’excés de clor a l’aigua que es distribueix abans del dipòsit en la xarxa de GESESA que es 
solventaria amb la separació de les canonades d’impulsió i de distribució.  
 
D’altra banda, el percentatge de pèrdues de la xarxa de distribució és lleugerament elevat al 
nucli urbà i a les urbanitzacions de la plana (20-30%) i molt elevat en les urbanitzacions de 
Fontbona (51%) i Selva Brava (49%). Una millora continuada de la xarxa de 
subministrament, sobretot en les urbanitzacions és considera una actuació bàsica per a 
millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua a Llagostera. 
 
 
La qualitat de l’aigua d’abastament compleix habitualment els mínims de 
potabilitat que estableix la normativa 
 
Els controls tècnico-sanitaris efectuats en els darrers anys posen de manifest que l’aigua 
d’abastament ha estat de qualitat adequada, complint amb la normativa. No obstant, 
algunes de les analítiques realitzades destacaven les següents anomalies: 
 
- en 2 dels pous de la zona de Can Mametis s’ha constatat una concentració de manganès 

superior al límit permès 
- en 2 dels pous de Mas Gotarra en canvi, s’ha detectat presència de nitrats 
- en 2 dels pous de Can Prats de Mata s’ha detectat un excés de fluor 
 
En aquest sentit, cadascuna de les companyies d’aigües han presentat una alternativa per tal 
de disminuir aquestes concentracions i intentar pal·liar d’aquesta manera els seus possibles 
efectes en un futur. 
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El nombre de captacions subterrànies inscrites en el Registre d’Aigües és molt 
menor al que s’estima com a real 
 
 
S’han constatat un total de 114 aprofitaments d’aigües subterrànies inscrits en l’Agència 
Catalana de l’Aigua i 107 en el Registre de Mines. La comparació del volum d’aigua concedit i 
el volum d’aigua que es calcula necessari en base a les hectàrees de terreny de regadiu i als 
habitants dispersos, permet concloure que el volum d’aigua concedit per l’administració 
hidràulica competent és molt menor que el volum d’aigua (procedent de fonts pròpies) que 
es considera que s’utilitza realment. 
 
 

Ús Reg Reg i 
domèstic Domèstic Ramader i 

domèstic Industrial 
Industrial 

i 
domèstic 

Agrícola i 
ramader 

Reg, 
domèstic i 
ramader 

Inscrit 488.468 128.293 12.203 1.898 3.650 61.320 1.356 67.760 
Estimat 2.165.760 - 40.177 - 11.589- - - - 

 
 
Per aquest motiu seria convenient que des de l’Ajuntament es fomentés la regularització de 
tots els aprofitaments existents en el municipi. D’aquesta manera s’aconseguiria que:  
 
- es determini la totalitat de les captacions de fonts pròpies existents,  
- es promogui la seva legalització i finalment, 
- es controli la seva explotació. 
 
 
Bona qualitat de l’aigua de les fonts públiques és més adequada que el seu estat 
de conservació 
 
En el municipi de Llagostera existeixen 3 fonts públiques naturals: 
 
- Font de Mas Roure 
- Font de la Taverna de Dalt 
- Font de la Taverna d’Abaix 
 
L’Ajuntament de Llagostera ha delegat a l’empresa GESESA (des d’agost del 2001) els 
controls analítics de cadascuna de les fonts naturals en el municipi. L’aigua de les fonts és 
analitzada 4 cops l’any. L’última analítica de la que es disposa reflecteix que l’aigua és d’una 
qualitat adequada i per tant potable. No obstant, els últims controls efectuats posen de 
manifest: 
 
- que la font de la Taverna de Dalt actualment està seca, 
- que és manté el rètol de no potable en la font de Mas Roure donat el seu mal estat de 

conservació,  
- i finalment, la recomanació de neteja dels voltants de la sortida d’aigua en la font de la 

Taverna d’Abaix. 
 
Caldria per tant, que des de l’Ajuntament es promogui el condicionament de cadascuna de 
les fonts naturals així com el seu posterior manteniment. 
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El nombre d’autoritzacions d’abocament és destacable 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha fet constar (a traves de la seva pàgina web) que en els 
seus arxius contemplen a Llagostera un total de 18 expedients d’autorització d’abocament al 
domini públic hidràulic. 
 
 
La depuradora municipal treballa a una capacitat inferior a la del seu disseny i la 
qualitat de l’efluent és apte per a la seva reutilització 
 
El cabal actualment tractat per l’EDAR de Llagostera-Cassà de la Selva és inferior al del seu 
cabal disseny, per la qual cosa la depuradora treballa per sota de la seva capacitat (79,82 
%), fet que es considera positiu. 
 
L’aigua que surt de l’EDAR o efluent presenta una qualitat adequada per a la seva 
reutilització per a reg degut a què fins i tot la salinitat (mesurada com a conductivitat 
elèctrica inferior a 1.500 µS/cm), un dels paràmetres limitant, és relativament baixa. 
 
 
Els fangs generats a la depuradora són reutilitzats per ús agrícola 
 
La qualitat dels fangs generats per l’EDAR s’analitza semestralment i aquesta posa de 
manifest que els fangs siguin aptes per al seu ús com adob agrícola. Així doncs, aquests 
fangs es reutilitzen en la seva totalitat. A més cal assenyalar que l’empresa que gestiona 
l’EDAR (SEARSA) no només distribueix aquests fangs sinó que analitza els sòls abans 
d’aplicar-los i assessora als agricultors sobre quin és el tipus de conreu més adequat. 
 
 
Voluntat municipal a participar en la gestió integral de l’aigua mitjançant la 
constitució d’una Entitat Local de l’Aigua (ELA) amb els municipis de Cassà de la 
Selva i Campllong 
 
La voluntat municipal manifestada per l’Ajuntament per a la constitució d’una ELA juntament 
amb els municipis de Cassà de la Selva i Campllong és un fet molt positiu per a la gestió de 
l’aigua del territori. En aquest sentit, quan el projecte s’iniciï caldrà entre d’altres coses: 
 
- dur a terme estudis de base de caracterització del medi hidrològic, 
- definir les millors opcions d’abastament d’aigua potable en el futur (noves captacions 

superficials, subterrànies, una major dotació d’aigua provinent del Pasteral,…) i 
- promoure la legalització de totes les captacions existents en el municipi, 
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2.7. La contaminació atmosfèrica 
 
 
La contaminació atmosfèrica és un procés que s’inicia a partir de les emissions de l’aire des 
dels diferents focus de contaminants atmosfèrics (trànsit, processos industrials, calefaccions, 
etc.). Del conjunt d’emissions que hi ha a Llagostera podem distingir entre els 
contaminants amb efectes locals i regionals (PST, CO, NOx, SO2, COVs, Pb, etc.) i els 
gasos d’efecte hivernacle d’efecte global (CO2 equivalents) per la seva contribució a 
l’escalfament del planeta.  
 
El diòxid de carboni (CO2) es troba a l’atmosfera en una concentració mitjana del 0,03 %. Si 
es produeix un increment de la seva concentració a l’atmosfera, es contribueix a accentuar 
l’Efecte Hivernacle (escalfament del planeta), ja que aquest gas absorbeix la radiació 
infraroja provinent del sòl i dels oceans.   
 
 
L’abocador de Solius com a principal emissor de gasos d’efecte hivernacle  
 
Direm que un municipi contribueix a l’escalfament global del planeta si emet més CO2 del que 
pot fixar a través dels boscos2 existent en el municipi. Així, segons les aproximacions 
realitzades, Llagostera necessitaria una superfície forestal de 18.905 hectàrees per tal 
d’equilibrar el sistema. És a dir, per fixar tot el CO2 equivalent que s’emet al municipi es  
necessitaria una superfície forestal 4,1 vegades superior a la superfície forestal actual.  
 
El principal responsable de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle (CO2 i metà) és 
l’abocador de Solius, que emet prop de 
75% del total d’emissions. Aquesta situació, 
però, ha de canviar significativament amb 
l’entrada en funcionament de la recuperació 
del biogàs de l’abocador de Solius. Aquest 
nou escenari permetrà reduir 
significativament les emissions de CO2 
equivalent, de manera que la superfície 
forestal necessària per absorbir aquestes 
emissions també serà menor (s’estima una 
superfície de 1,3 vegades la superfície 
forestal actual). Així mantenir, i fins i tot 
ampliar, la superfície forestal del municipi i millorar la gestió de l’abocador de Solius 
(recuperació del biogàs) són dos prioritats per tal de minimitzar la contaminació amb efectes 
globals (efecte hivernacle).  
 

                                            
2 Els ecosistemes forestals es consideren els únics que permeten fixar el CO2

Document II: Diagnosi municipal 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 

38



 

Emissions atmosfèriques amb efectes globals 
Emissions totals CO2 equiv. (tones/any) 

 Situació actual 
------ Situació futura 

2010 
L’àrea necessària de bosc per absorbir les emissions de CO2 equiv. associades al municipi és actualment de 4,1 vegades la 
superfície forestal actual. Amb la recuperació de biogàs a l’abocador es reduirà a 1,3 (l’any 2010) 
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Pel que fa a les emissions locals, cal dir que des de 1992, el transport és el principal 
consumidor d’energia de Catalunya, Llagostera no n’és una excepció, per sobre del sector 
industrial i el sector domèstic i serveis3. Per tant, el consum de gas-oil i gasolina per part 
dels vehicles és el principal responsable de les emissions de contaminants atmosfèrics, 
sobretot de monòxid de carboni i òxids de nitrogen. 
 
 
El trànsit de pas a les vies interurbanes, principal responsable de la contaminació 
atmosfèrica amb efectes locals 
 
Al municipi de Llagostera, aproximadament un 77% de les emissions del sector transport 
s’originen en les vies interurbanes (principalment C-65 i C-35).  
El principal focus d’emissions el trobem a la carretera principal de caràcter comarcal C-65, 
donat que és un dels principals eixos viaris que travessa el municipi (amb intensitats de 
12.000-16.000 vehicles/dia), fet agreujat pel pas de la carretera per dins del nucli urbà.  
 
La construcció de la variant de la C-65 planificada suposarà, en aquest sentit, una millora de 
la qualitat atmosfèrica al nucli urbà, doncs traslladarà una bona part d’aquestes emissions a 
zones més allunyades on hi haurà una menor incidència a la població i es facilitarà la seva 
dispersió atmosfèrica. Per altra banda, el fet que s’aconsegueixi un trànsit més fluid (menys 
retencions i aturades dels vehicles de pas) també reduirà els nivells de contaminació del 
trànsit. 
 

Emissions atmosfèriques amb efectes locals 
 (tones/any) 

SOx  NOx CO  PST COVs CH4

Indústria i Serveis  5,5 3,4 1,2 0,3 0,3 0,1
Domèstic i Municipal 6,7 2,2 2,3 0,3 0,3 0,2
Transport 0,0 273,1 1.217,7 16,1 83,0 4,3

                                            
3 Vegeu la diagnosi del balanç energètic municipal 
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Total 12,2 278,8 1.221,2 16,7 83,7 4,6
 
 
Baix control de les emissions atmosfèriques de les indústries 
 
A Llagostera hi ha només 2 indústries incloses dins del CAPCA (Catàleg d’Indústries 
Potencialment Contaminant de l’Atmosfera) que corresponen, una al sector de transformació 
del suro i l’altre al sector de l’alimentació (fabricació de pinsos). D’altra banda, però, les 
dades de l’IAE, ens indiquen que la indústria de transformació del suro i fusta és la 
predominant al municipi (14 establiments) i que hi podria haver altres focus emissors no 
catalogats pel CAPCA.  
 
En aquest sentit i d’acord amb la Llei 3/1998, d’IIAA, el control dels establiments dels 
annexos II.2 i III, i per tant també les seves emissions, passa a ser competència municipal, 
per tant caldria que l’ajuntament ampliés en aquest sentit les seves actuacions d’intervenció. 
L’Ajuntament4, tal i com es contempla en la normativa, pot assumir directament el control 
dels establiments dels annexos II.2 i III, delegar-ho al Consell comarcal o fer-ho a través 
d’una empresa de control ambiental (ECA) autoritzada.  
 
 

Nombre d’indústries que paguen l’IAE a Llagostera. 20015

Activitat Nre. Activitat Nre.
Distribució energia 0 Altres 1
Captació aigua 1 Indústria alimentària 9
Producció i transformació metalls 1 Indústria alimentària altra 4
Extracció d'altres minerals 0 Indústria tèxtil 1
Producció altres minerals 1 Indústria cuir 0
Indústria química 2 Indústria confecció 6
Fabricació productes metàl·lics 10 Indústria fusta i suro 14
Construcció de maquinària 4 Indústria paper 2
Construcció ofimàtica 0 Indústria cautxú 3
Construcció material elèctric 0 Altres indústries 0
Fabricació material electrònic 0 Total indústria 59
Construcció de vehicles 0 Construcció 126

 
Font: IAE de Llagostera. 2001 
 
 
Manca de control municipal del fum dels vehicles  
 
Al municipi no s’han efectuat mai campanyes de control dels fums dels vehicles, fora dels 
controls reglamentaris a través de la ITV. La policia local no ha endegat cap actuació en 
aquest sentit. Fora bo promocionar els controls tant de fums com de soroll, com a mínim 
dels turismes i ciclomotors.  

                                            
4 L’Ajuntament pot aprovar una ordenança municipal que reguli el control dels establiments dels 
annexos II.2 i III. 
5 Quan una activitat tributa varis IAE s’ha comptabilitzat una sola vegada 
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Resum del control de les emissions atmosfèriques 

- A Llagostera existeixen 2 empreses inscrites al CAPCA, una del grup B alimentària  i una del 
grup C del sector de la transformació del suro, les seves emissions es van controlar per últim cop 
l’any 1999 i es desconeix si han instal·lat mesures correctores 

- No hi ha control de les emissions de les instal·lacions de combustió domèstiques ni tampoc 
s’han efectuat controls als vehicles per part de la policia local. 

 
 
Cal diferenciar entre aquestes emissions (que avaluen els focus emissors i la quantitat de 
contaminants atmosfèrics emesos cap a l’aire), i les immissions resultants (que determinen 
la concentració de contaminants atmosfèrics en un punt concret). Entre ambdós paràmetres 
no es pot establir una correlació directa a causa de la dispersió, el transport i en alguns 
casos la transformació dels contaminants. No obstant això, a l’entorn de Llagostera no hi ha 
municipis amb una indústria d’elevat potencial contaminant i per tant l’entrada de 
contaminació atmosfèrica dels municipis veïns es pot considerar poc significativa.  
 
 
 
 

Es desconeix la qualitat final de l’aire de Llagostera 
 
A priori, els condicionants climatològics no són negatius a Llagostera doncs, primer no té 
focus emissors industrials importants i a més, al ser un territori obert, no es veu afectat per 
processos d’inversió tèrmica (existeix dispersió dels contaminants atmosfèrics).  
 
Tot i així, la inexistència de mesures in situ de les concentracions d’immissió dels diferents 
contaminants atmosfèrics de Llagostera, fa que realment la qualitat de l’aire sigui, 
actualment, una incògnita. En aquest sentit podria ser d’interès que l’Ajuntament sol·liciti al 
Departament de Medi Ambient (Direcció General de Qualitat Ambiental) una estació mòbil de 
control de la contaminació atmosfèrica per tal de poder avaluar la qualitat de l’aire a 
Llagostera.  
  

Concentracions d’immissió 

- A Llagostera no hi ha dades de concentracions d’immissió de contaminants atmosfèrics 

- A les dues estacions automàtiques de control de la contaminació atmosfèrica instal·lades a la 
comarca del Gironès, a Fornells de la Selva i a Sarrià de Ter durant el període 1997 – 99 tots els 
valors mesurats s’adeqüen a la legislació vigent, trobant-se generalment molt per sota dels 
valors límit i guia que fixen les diferents normatives. 
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2.8. Diagnosi del soroll  
 
 
L’Organització Mundial per a la Salut (OMS) ha definit el soroll con un fenomen acústic que 
produeix una sensació auditiva considerada desagradable, i que pot pertorbar l’estat de 
benestar de les persones i la seva qualitat de vida.  
 
El soroll ambiental a les zones urbanes es pot considerar com la suma de petites fonts de 
soroll emissores. D’entre totes el trànsit motoritzat es pot considerar el més rellevant dins els 
nuclis urbans, al tractar-se d’una font de contaminació mòbil i difusa de complexa solució. 
Per altra banda hi ha un conjunt de fonts de soroll fixes que poden provenir de l’activitat 
industrial, de la construcció, bars, discoteques, així com dels propis particulars, que en 
alguns casos poden ser també significatives. 
 
El passat 12 de juny del 2002, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Protecció 
contra la contaminació acústica, que regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la 
contaminació pels sorolls i les vibracions. Els objectius d’aquesta Llei són:  
 
- fixar un marc normatiu global 
- regular conjuntament el soroll d’activitats, infrastructures i trànsit  
- i donar instruments legals als Ajuntaments (fins ara només el 35% tenen ordenança 

municipal acústica). 
  

 
Llagostera disposa d’un cadastre sònic 
 
Durant l’any 2001, el Departament de Medi Ambient ha realitzat a Llagostera un estudi 
avaluatiu del soroll ambiental al municipi, i posteriorment ha elaborat la zonificació de les 
zones habitades en funció de la seva sensibilitat acústica. És el que s’anomena cadastre 
sònic, i que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya està realitzant a 
tots els municipis de Catalunya.   
 
Aquest cadastre acústic classifica el municipi en tres zones de sensibilitat acústica:  alta 
(zones que demanen una protecció elevada contra el soroll), moderada (que admeten una 
percepció mitjana del nivell sonor) i baixa (que admeten una percepció elevada del nivell de 
soroll).  
 
En cada zona de sensibilitat acústica, s’estableixen els següents valors límit d’immissió i 
d’alarma (superior al valor límit i que determina la necessitat d’aplicar mesures correctores):  

 
 

Valors d’immissió Valors d’alarma Sensibilitat 
acústica Diürn Nocturn Diürn  Nocturn  

Alta 60 50 70 65 
Moderada 65 55 70 65 
Baixa 70 60 78 73 
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Actualment el municipi de Llagostera ja disposa d’una proposta de cadastre de soroll, la qual 
hauria d’aprovar-se i executar-se. Per aquest motiu en un futur caldrà: 
 

- realitzar mesures de control i avaluació del soroll ambiental de forma periòdica 
(continuar amb el control periòdic de soroll als vehicles, determinar els nivells de 
soroll als vials, etc.). 

- Comparar els valors obtinguts respecte als valors límits d’immissió que determina 
el cadastre sònic. 

- Incorporar al planejament urbanístic zonificació de la sensibilitat acústica del 
territori.  

 
 
Cal revisar l’ordenança de soroll del municipi 
 
Des de 1991, Llagostera disposa d’una ordenança reguladora de la qualitat sonora del medi 
urbà, que fonamentalment regula els valors de soroll límit en el domicili receptor (no a la via 
pública) i els valors límit mesurats als tubs d’escapament dels vehicles. Recentment, el 
Govern de Catalunya, ha aprovat un projecte de Llei contra el soroll, segons el qual els 
ajuntaments hauran d’elaborar i aprovar ordenances de regulació del soroll ambiental que 
suposaran un control més exigent dels potencials focus de contaminació acústica. 
 
Si bé s’ha de considerar positiu que l’Ajuntament, molt abans que s’aprovés la Llei contra el 
soroll, disposava d’una ordenança reguladora del soroll urbà, que en aquests moments es 
troba totalment desfasada. En aquest sentit caldria aprovar una nova ordenança municipal 
de soroll, seguint els criteris i orientacions que estableix la nova llei de soroll1. 
 
 
El trànsit com a principal font emissora de soroll ambiental 
 
A Llagostera, com a la majoria de nuclis urbans, s’observa una relació directa entre el trànsit 
motoritzat i el soroll ambiental. Així, carrers que estructuren una part important del trànsit 
rodat del nucli urbà (com per exemple el Pg. Romeu, C/ Costa Brava, C/ Ganix i la travessera 
de la C-65) són també  els més sorollosos, amb nivells sonors diürns superiors a 65 dBA.  

                                            
1 La Generalitat ha redactat una ordenança tipus contra el soroll que podrà servir de base per a 
l’ordenança de Llagostera 
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Nivells de soroll 
 

>75 dBA 
70 a 75 dBA 
65 a 70 dBA 
60 a 65 dBA 
55 a 60 dBA 
< 55 dBA
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Necessitat de reduir els nivells de soroll en algunes zones urbanes 
 
Si comparem els valors màxims d’immissió segons el cadastre de soroll en relació als valors 
obtinguts en les lectures puntuals (Departament de Medi Ambient, 2001), s’observa com als 
carrers Barcelona, St. Pere i Camprodon el valor mesurat supera al valor límit d’immissió, i en 
el cas del carrer Barcelona ha superat també el valor d’alarma. A tot el municipi, però 
especialment en aquests punts és important establir mesures de pacificació del trànsit rodat 
(reduir la velocitat, regular el pas de vehicles pesants, etc.) i de millora de la seva qualitat 
sonora (controls del soroll dels vehicles, incorporar el paràmetre de la qualitat sonora com a 
criteri ambiental dins l’urbanisme, etc.).  
 
 

Punt de mostreig Resultat  
(LAeq 10min) 

Valors límit 
d’immissió (LAeq 

10min) 

Valors d’alarma 
d’immissió (LAeq 

10min) 
crta. C-65  69,1 70 78 
C/ Camprodon 77,0 70 78 
Pg.. Romeu 69,1 70 78 
Pg. Pompeu Fabra 60,7 – 65,6 70 78 
C/ R. Mas Ripoll  66,0 70 78 
C/ Costa Brava 65,8 – 68,0 70 78 
C/ Ganix 63,0 – 67,0 70 78 
C/ Lacustària  61,8 65 70 
Pl. Catalunya  64,6 65 70 
C/ Girona  63,1 65 70 
C/ Albertí  61,2 65 70 
C/ St. Pere  68,7 65 70 
C/ S. Rossinyol 63,9 65 70 
C/ Barcelona  58,8 – 71,6 60 70 
Pl. Castell 53,7 60 70 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Projecte de Llei contra el soroll. 2001 
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2.9. Els residus 
 
La producció dels residus es pot considerar un dels principals problemes ambientals i de 
gestió municipal. Els pobles i ciutats, amb tota l’activitat econòmica i productiva que si 
desenvolupa, dona com a resultat la producció de diferents tipus de residus (industrials, dels 
comerços, domèstics, de la construcció, agrícoles, etc.), que causen un impacte sobre el 
territori i que  s’exporten a d’altres zones del territori, més o menys llunyanes del lloc on s’ha 
originat. 
 
Alhora de valorar la gestió dels residus amb criteris de sostenibilitat hem de contemplar les 
mesures necessàries per a minimitzar la generació de residus, i gestionar adequadament els 
que es generin (potenciant el reciclatge i la valorització dels residus). 
 
A continuació es valora la gestió dels residus de Llagostera, analitzant la gestió dels residus 
municipals (rebuig, recollides selectives, funcionament de la deixalleria), la recollida de runes 
i residus de la construcció, la gestió dels residus industrials (i sanitaris), i finalment, els 
residus ramaders. La figura següent esquematitza totes aquestes recollides i n’indica el seu 
destí final.  
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Minimització de residus i augment de la recollida selectiva 
 
Sobretot des de l’entrada en funcionament  del servei de deixalleria, l’any 1999, s’observa 
una clara millora en la gestió dels residus municipals: alhora que disminueix el rebuig recollit 
directament dels contenidors, s’augmenta la proporció recollida a través de la deixalleria. La 
principal avantatge d’aquest fet és que es possibilita, així, un millor tractament de certs 
residus que d’altra banda anirien a parar directament a l’abocador i que per la seva 
perillositat, més que pel seu pes, requereixen de la seva separació en origen. D’altra banda, 
aquesta millora en la gestió dels residus municipals també es reflexa en una lleugera 
minimització –o si més no estabilització- del volum total de residus generats que es manté 
sobre els 1,53 kg/hab i dia (1998), 1,65 kg/hab i dia (1999) i 1,54 Kg/hab i dia (2000). 
 
 

Evolució anual de la producció de residus municipals a Llagostera 
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Progressiu augment dels nivells de recollida selectiva de residus municipals 
 
L’eficiència de la recollida selectiva de 
residus municipals a Llagostera (incloent les 
àrees d’aportació i la deixalleria) ha 
augmentat progressivament any rera any. 
Les quantitats de residus recollits 
selectivament i, per tant, que han seguit 
vies de valorització ha passat de les 66 
tones l’any 1998 a les 770 tones l’any 2000. 
Així s’observa un espectacular augment dels 
nivells de recollida selectiva dels residus 
municipals, fet que es considera molt 
positiu.  
 
Tot i aquest avenç, encara hi ha un 92,4% dels residus municipals que van a l’abocador de 
Solius en forma de rebuig, i per tant els nivells de recuperació es troben molt per sota dels 
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objectius fixats pel Departament de Medi Ambient (Programa de gestió de residus municipals 
de Catalunya 2001-2006). 
Adequar el servei de recollida a l’augment de  població estival  
 

Durant els mesos de juliol i agost el 
municipi de Llagostera pot arribar a tenir 
fins a 1.000 habitants més, el que suposa 
un augment del 17% sobre la població 
censada. Aquest fet es tradueix en un 
augment significatiu en la producció de 
residus municipals.  
 
Si bé actualment ja es reforça els sistemes 
de recollida de la fracció rebuig durant 
aquests mesos, no existeix un reforç en les 
recollides selectives (ni tampoc a la 
deixalleria municipal).  
Durant aquests mesos pot ser convenient 

informar al conjunt de la població (i específicament a la població de segona residència) per 
aconseguir una gestió més adequada dels residus municipals i evitar alguns problemes 
detectats, per exemple en els contenidors de poda.  
 
 
La implantació de la recollida selectiva dels residus orgànics   
 
El Programa de gestió dels residus municipals de la comarca del Gironès, elaborat l’any 1998 
pel Consell Comarcal del Gironès, preveia la implantació obligatòria de la recollida selectiva 
dels residus orgànics a tots els municipis de més de 5000 habitants, amb l’objectiu de recollir 
el 10% dels residus orgànics l’any 2000 i el 50% l’any 2005 a nivell comarcal. A Llagostera, 
però, no s’ha iniciat encara la recollida de la matèria orgànica, tot i ser un municipi de més 
de 5.000 habitants. Alguna de les actuacions que s’han portat a terme en aquest sentit son 
L’estudi tècnic d’implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica als municipis de 
Salt, Quart, Cassà de la Selva i Llagostera, elaborat l’any 2000 pel Consell Comarcal del 
Gironès i El projecte d’ambientalització del dipòsit controlat de Solius, del 2001, que preveu 
la construcció d’una planta de compostatge a les mateixes instal·lacions que l’abocador 
comarcal.  
 
Respecte a la implantació de la recollida selectiva dels residus orgànics a Llagostera, tot i 
tractar-se d’una actuació que supera l’àmbit municipal (depèn de la construcció d’una planta 
de compostatge a Solius i del suport econòmic d’administracions supramunicipals), és 
important que l’Ajuntament treballi per implantar la recollida selectiva dels residus orgànics 
el més aviat millor. Des de fa un temps el municipi disposa de diferents contenidors (4) per a 
restes de poda ubicats a les diferents urbanitzacions, que posteriorment es porta a la planta 
de compostatge de Santa Coloma de Farners. En aquest sentit, i donat que existeixen molts 
habitatges amb jardí i/o hort, l’Ajuntament podria potenciar l’autocompostatge dels residus 
orgànics.  
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El nou Programa de gestió dels residus municipals de Catalunya (2001-2006) 
obra nous reptes en la gestió dels residus municipals 
 
Les previsions del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 pel 
que fa a la gestió dels residus municipals contempla que aproximadament la meitat dels 
residus municipals produïts a Catalunya han de seguir vies de reciclatge (31% disposició en 
abocador controlat, 48% Reciclatge i 21% incineració amb valorització energètica).  
 
Els nivells actuals de reciclatge a Llagostera (7,6%) estan encara molt lluny d’acostar-se als 
objectius fixats pel Departament de Medi Ambient (48%). De totes maneres l’eficiència en 
les diferents recollides selectives de paper, vidre i envasos ha anat evolucionant a l’alça a 
Llagostera, i la introducció, tal com contempla el nou Programa 2001-2006, d’una recollida 
diferenciada dels residus del sector comercial (en aquesta línia l’ajuntament ha iniciat una 
recollida setmanal de vidre als bars) fa pensar que els percentatges de reciclatge poden 
augmentar considerablement i acostar-se més als objectius fixats pel PGRMC.  
 
 

Destí (%) 1999 2000 Destí dels residus municipals (%) 
 
(Font: Ajuntament) 

Reciclatge 
Abocament controlat (Solius) 

7,6% 
92,4% 

11,1%
88,9%

  

Material Percentatge de recuperació 
Eficiències de les recollides selectives 
 
(Font: Junta de Residus i Consell Comarcal) 

Paper i cartró 
Vidre 

Envasos lleugers 

13,6% 
37,9% 
15,0% 

 
 
A més, aquest aspecte es veu afavorit tant per les infrastructures existents al municipi (tant 
finalistes –abocador de deixalles i runes a Solius- com recuperadores –Navarro, SL-), com 
per les futures que s’hi instal·laran (planta de compostatge a Solius), que permetran donar 
una sortida adequada a tots els residus que es generen al municipi: 
 
 
Una producció anual de 1.500 tones de runes que es porten al dipòsit controlat de 
Solius    
 
A partir de les dades facilitades per la Gestora de runes de Solius, el dipòsit controlat de 
runes de Solius rep anualment unes 1.500 tones de runes provinents de Llagostera, 
valor que representa uns 250 kg/habitant i any.  Així, es pot considerar que 
pràcticament la totalitat de les runes produïdes a Llagostera es gestionen correctament 
al dipòsit de Solius. El fet de disposar d’aquestes instal·lacions en el municipi, és a dir 
pròximes en els punts de generació, facilita la seva correcta gestió.  
 
 
Proximitat a les instal·lacions de tractament de residus  
 
L’abocador comarcal de Solius situat al límit dels termes municipals de Llagostera i Santa 
Cristina d’Aro, és la instal·lació de tractament finalista més important. A més, Llagostera 
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compta amb un abocador de runes i en un futur proper també comptarà amb una planta de 
compostatge comarcal (també a Solius). Alhora, un dels gestors i recuperadors de residus 
més importants de les comarques gironines té seu a Llagostera, de manera que al terme 
municipal s’arriben a gestionar fins a 3.342 
tones de residus industrials, de les quals 
només un petit percentatge son produïts al 
mateix municipi.  
 
Aquestes instal·lacions (principalment 
Solius) tot i que suposen un impacte 
ambiental significatiu en el municipi –que 
es reduirà amb l’aprofitament del biogàs-, 
suposen una gran proximitat pel municipi 
de Llagostera, fet que permet optimitzar 
de manera important el transport dels 
residus a les instal·lacions de tractament 
final. 
 
 
 
Incidència ambiental dels lixiviats de l’abocador comarcal de Solius 
 
L’abocador comarcal de Solius produeix anualment, fins a 11.000 tones de lixiviats que son 
destinats a un procés de depuració extern a les pròpies instal·lacions. Aquest residu triplica 
la quantitat total de residus industrials produïts a tot el terme municipal. Actualment, està en 
curs el projecte d’ambientalització del dipòsit controlat de Solius que preveu la posada en 
marxa d’una  planta de tractament dels lixiviats (abril 2001). 
 
 
22 indústries de Llagostera declaren els residus que produeixen 
 
La normativa vigent obliga als propis industrials a fer una gestió correcta dels residus que 
produeixen. Amb aquesta finalitat la Junta de Residus obliga a totes les activitats industrials 
a inscriure’s en l’inventari permanent de productors de residus industrials i a fer una 
declaració anual dels residus industrials produïts. 
 
Segons dades de la Junta de Residus actualment a Llagostera hi ha 22 indústries que 
declaren els residus, amb un total de 3.342 tones de residus.  Tot i que les indústries que 
fan la declaració de residus són les més importants del municipi, encara resten una colla 
d’activitats industrials sense un control mínim de la gestió dels residus industrials produïts 
(segons l’IAE del 2000 a Llagostera hi havia 59 establiments industrials) 
 

Any Nº empreses Residus declarats (t) Nombre d’empreses que declaren els 
residus industrials i quantitat de 
residus declarats 
 
 
(Font: Junta de Residus) 

1997 
1998 
1999 
2000 

9 
13 
18 
22 

1587 
2991 
3171 
3342 

  

Gestió dels residus industrials (2000) Sistema de Gestió Total (t) % 

Document II: Diagnosi municipal 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 

49



 
 
(Font: Junta de Residus) 

Dipòsit Controlat 
Valorització + Subproducte 
Tractament Fisicoquímic i altres  
TOTAL 

2206 
1003 
143 

3342 

66 
30 
4 

100 
 
 
El municipi té capacitat per absorbir els residus ramaders de les explotacions 
locals 
 
Finalment, donant un cop d’ull als  residus ramaders, cal esmentar, segons el balanç 
dejeccions ramaderes, la gran extensió agrícola del municipi i el relatiu baix nombre 
d’explotacions ramaderes fa que teòricament el municipi sigui capaç d’absorbir totes les 
dejeccions ramaderes que s’hi generen. La situació real, però, pot ser ben diferent doncs les 
aportacions de residus ramaders d’altres municipis fa que la càrrega que han de suportar els 
conreus pugui ser major i que el balanç, fins i tot, pugui capgirar-se. 
 
 

Producció de dejeccions  
(entrades): 

La producció de nitrogen d’origen ramader de
Llagostera s’estima en 264.451 Kg N/any, o bé
55.835 tn/any de dejeccions ramaderes 

Capacitat d’absorció de les terres 
agrícoles (sortides):  

La capacitat d’acceptació de dejeccions ramaderes
per part de les terres agrícoles de Llagostera és de
316.200 Kg N/ any. 

Balanç: 
 

Balanç municipal de nitrogen  deficitari,
amb una aportació nitrogenada de 142,2
kg N/ha

 
S’ha considerat una SAU 
municipal de 1.860 Ha, i 
una dosi de nitrogen 
d’aplicació de 170 kg 
N/ha.any . 

El balanç municipal de 
nitrogen s’obté de la resta 
entre les entrades (264.451 
Kg N/any) i les sortides 
(316.200 Kg N/any) 
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2.10.  L’energia 
 
L’energia és un recurs directament relacionat amb la mobilitat (consum de gasolina i gas-oil) 
i amb l’activitat que es desenvolupa al municipi (indústria, comerç, llars domèstiques, etc.). 
Com a pas previ al canvi cap a un model energètic més sostenible, és necessari conèixer 
quines són les fonts energètiques utilitzades per tal d’obtenir un balanç final que s’aproximi 
al màxim a la situació real actual. 
 
Segons el balanç realitzat, el consum energètic de Llagostera se situa en 12.705 Tep/any, és 
a dir 2,2 Tep per habitant i any. Aquest consum és lleugerament superior al consum mig a 
nivell de Catalunya (2,1 Tep /hab i any). Per sectors, el principal consumidor d’energia a 
nivell municipal és el sector transports, seguit a molta distància pel sector comercial i 
industrial i en darrera posició hi ha el sector domèstic. Aquesta situació difereix una mica de 
la que  es presenta a Catalunya, a on el sector industrial té una importància relativa major. 
 

CONSUM GLOBAL: 12.705 Tep
índex de consum: 2,2 Tep/hab i 

any

1.728 8.778 2.199 Tep 

Domèstic i 
Municipal 

Transport Indústria i  
Serveis 

Gas 
Natural 

GLP C.  líquids

492 421 9.883 1909 Tep 

3,9 % 3,3 % 77,8 15 % 

39,6 23,9 15,5 21,0

100,0

55,7 3,6 6,9 33,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Domestic i Municipal

Industria-Comerç

Transport

Electricitat GN GLP CL

69,1 % 17,3 % 13,6 % 

Energia 
elèctrica 
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El trànsit de la xarxa interurbana de Llagostera té una gran importància en el 
consum energètic global   
 
Llagostera compta amb una xarxa viària interurbana important (22,4 Km) que està sotmesa 
al pas intensiu de vehicles (uns 16.000 vehicles a la C-65 i 12.700 a la C-35). Aquest fet es 
tradueix en un consum elevat de combustibles líquids i, com a conseqüència, una 
contaminació atmosfèrica significativa. 
  
L’alt grau de mobilitat interurbana supera la mobilitat urbana, donat el caràcter de municipi 
de pas i connexió amb certs nuclis de la costa. Tant és així, que actualment prop del 46% 
del total del consum energètic municipal és degut a la mobilitat existent en vies 
interurbanes. 
 
 

Consum de combustibles líquids de la mobilitat a Llagostera 
via IMD 

(vehicles/dia)
km via Teps totals /any 

Vies interurbanes    
C-65, Cassà – Llagostera 16.112 3,27 1.370,71
C-65, Llagostera – Costa d’Alou 11.930 6,57 2.037,04
C-35, Vidreres – Costa d’Alou 12.746 6,15 2.043,35
GI-681, Llagostera – Tossa de Mar 1.415 3,53 131,23
GI-674, Caldes de Malavella – Llagostera 2.971 2,84 221,61
Vies urbanes 
 2.974
 

tFont: elaboració pròpia a partir de les dades de mobilitat in erurbana i de les dades del parc mòbil municipal 
 
 
Important implantació del gas natural a les llars i als comerços del nucli urbà.  
 
El gas natural és una font energètica que, tot i ser d’origen fòssil, presenta un nivell 
d’emissió de contaminants atmosfèrics inferior al de la resta de combustibles fòssils. A 
Llagostera aquesta font energètica es troba en fase d’implantació i ha crescut molt els 
darrers anys, fins a un 32% anual els darrers 4 anys.  
 
El principal consumidor de gas natural en el municipi és el sector domèstic que consumeix 
gairebé el 83% del total de gas natural (actualment al voltant d’un 25% dels habitatges del 
municipi utilitzen el gas natural com a font principal d’energia). La resta és consumit pel 
sector comercial, que tot i comptar amb pocs clients (15 de comercials respecte 557 de 
domèstics), consumeix el 16% del total de gas natural distribuït. Tanmateix, cal tenir present 
que el 25,15% de la població viu en urbanitzacions, veïnats i masos aïllats (1.524 habitants) 
on no hi arriba la xarxa de gas natural, i que a l’estiu la xifra pot incrementar-se fins a 1.000 
habitants més.  
 
Aquesta implantació progressiva del gas natural als habitatges contrasta amb una molt 
menor implantació al sector industrial, segurament deguda al fet que la xarxa no arriba a tot 
el polígon industrial.  És important ampliar la xarxa de distribució de gas natural i fomentar 
l’ús d’aquest combustible a les empreses de Llagostera. També pot ser interessant fomentar 
la realització d’auditories energètiques al sector industrial de Llagostera (a nivell individual o 
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per sectors industrials) i implantar un programa d’estalvi energètic al sector industrial 
relacionat amb la introducció del gas natural en aquest sector.    
L’augment del consum d’energia elèctrica en consonància amb la liberalització del 
mercat energètic a la indústria 
 
A Llagostera la liberalització del mercat energètic a les indústries ha fet créixer la demanda 
en aquest sector un 13,2 % anual durant els darrers 4 anys. La liberalització i la manca 
d’altres energies (gas natural) a les zones industrials fa que actualment la indústria de 
Llagostera consumeixi un 64,2% de tota l’electricitat que arriba al municipi.  
  

Breu descripció de les infrastructures energètiques 
Gas natural  
 
E. Elèctrica 
 
 
GLP i CL 

- No hi ha gas natural a les urbanitzacions (tot i que s’està gasificant la de Mont 
Rei) ni a la totalitat del polígon industrial 
- Es pateixen talls de subministrament elèctric. El pas de la línia de les Gavarres 
pel municipi ha estat polèmic des de la seva proposició l’any 1998. El cablejat 
elèctric de mitja i baixa tensió de dins del nucli urbà presenta deficiències. 
- No hi ha cap recinte d’emmagatzematge per GLPs, i en canvi hi ha fins a 5 
betzineres 

 
 
Impacte visual del cablejat elèctric urbà  
 
La xarxa elèctrica de baixa tensió presenta 
un elevat nombre d’encreuaments a banda i 
banda dels carrers del nucli urbà de 
Llagostera. Aquesta situació provoca un 
impacte visual en els diferents carrers 
(C/Sant Pere i C/ Sant Antoni, per exemple), 
sobretot si es té en compte el caràcter 
històric d’alguns d’ells. Aquest fet va 
relacionat amb la millora de les escomeses 
que cal realitzar en el marc de la millora i 
adequació de l’enllumenat públic. Per tant, 
seria bo que alhora que s’adequa a la 
normativa les instal·lacions elèctriques del 
centre, i que ja està prevista per 
l’Ajuntament, es reordeni també la xarxa elèctrica i es millori l’eficiència de l’enllumenat 
públic.  
 
 
Baixa eficiència energètica de l’enllumenat públic 
 
L’aplicació de millores en l’eficiència energètica pot suposar un estalvi important en el 
consum i també en les despeses econòmiques municipals. La substitució de les làmpades de 
vapor de mercuri (predominants actualment amb un 87,9% dels punts de llum) per 
làmpades de vapor de sodi (molt més eficients) és el primer pas a donar per millorar la 
gestió energètica municipal.  
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Tipologia punt Nº punts    

Tipologia dels punts de llum de l’enllumenat públic 
de Llagostera (2000) 
 
 
(Font: Enllumenats Costa Brava, 2001) 

Vapor de mercuri 
Vapor de sodi 
Halogenades 
Fluorescents 
Altres 
TOTAL 

1144 
113 

7 
21 
16 

1301 
 
 
Aplicar la Llei sobre contaminació lumínica   
 
En consonància amb la normativa vigent sobre contaminació lumínica (Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn), és 
necessari adequar els punts de llum que produeixen contaminació lumínica i que projecten la 
llum en un angle de 90º  (7% del total d’escomeses de Llagostera son de tipus globus i 
alguns estan col·locats a les zones de nova urbanització).  
 
És important que l’Ajuntament incorpori tots els aspectes d’aquesta Llei, prioritzant les 
actuacions de gestió municipal (enllumenat públic) i també regulant les lluminàries externes 
d’activitats privades (pannells publicitaris, rètols d’edificis, etc.).  
 
Totes aquestes accions podrien emmarcar-se en un Pla d’Estalvi Energètic municipal, on es 
podrien incorporar, si es volgués, aspectes relacionats amb la millora energètica dels edificis 
públics o actuacions en d’altres instal·lacions municipals. 
 
 
Lleu implantació d’energies renovables  
 
L’ús d’energies renovables (energia solar) a Llagostera és encara molt incipient, doncs 
només hi ha 7 instal·lacions d’energia solar.  
 
 

Instal·lacions d’energies renovables 
Energies renovables 
 
(Font: D.G. d’Energia i Mines) 

- 5 instal·lacions solars tèrmiques en el sector domèstic amb un total de 
34,3 m2 de captadors 

- 2 instal·lacions d’energia fotovoltàica aïllades amb una potència 
instal·lada de 680 kWp, una al Mas Roig.. 

 
 
Tanmateix, el nivell de radiació solar mitjana se situa per damunt dels 14 MJ/m2 i dia, valor 
apte per a la instal·lació d’aprofitaments d’energia solar. Cal, doncs fomentar els 
aprofitaments d’energies renovables. En aquest sentit l’Ajuntament pot elaborar d’una 
ordenança municipal2 sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar als 
edificis. A Llagostera, l’ús d’energia solar pren un especial interès en les edificacions rurals i 
disseminades existents. 

                                            
2 L’Ajuntament de Barcelona  i Sant Joan Despí, entre d’altres, disposen d’ordenances solars. 
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2.11. Diagnosi estratègica global: punts forts i punts febles del municipi 
 
 

Sostenibilitat Ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 
ESTRUCTURA URBANA 

 
 Llagostera tot i ser un municipi metropolità de Girona gaudeix 

d’un cert grau d’autonomia i centralitat respecte el seu entorn 
 
 Al seu un municipi de gran extensió (76,6 km2) i de caràcter 

agrícola i forestal l’ordenació i millora del sòl no urbanitzable 
és un aspecte clau. Amb aquest objectiu l’Ajuntament està 
elaborant un Pla especial de regulació dels usos del sòl no 
urbanitzable. 

 
 El nucli urbà té unes dimensions (menys de 1 km entre el 

centre i la perifèria) que afavoreix els desplaçaments a peu per 
dins el poble. 

 

ESTRUCTURA URBANA 
 

 El cas històric de la vila es troba força degradat i amb poca 
capacitat d’atracció. 

 
 Baixa cohesió entre els diferents sectors o barris del poble  

 
 El model de ciutat mediterrània, compacte i amb barreja d’usos, 

s’està perdent. Les darreres actuacions urbanístiques fomenten 
un creixement residencial de baixa densitat.  

 
 Baixa qualitat de l’espai urbà en algunes zones del poble pel que 

fa a infrastructures (entramat elèctric), voreres estretes i dèficit 
de zones verdes i arbrat viari.  

 
 
 Existència de molts horts i jardins a l’interior del poble. 

 
 Desenvolupament urbanístic de diferents sectors urbans, amb 

un planejament que encara no ha esgotat el creixement. No 
obstant això l’Ajuntament està revisant les Normes Subsidiàries 
de planejament per tal d’ajustar el creixement urbanístic de 
Llagostera a les noves necessitats i reptes que té avui el 
municipi. 

 
 Futura variant de la C-65 que permetrà reduir l’efecte barrera 

que produïa la travessera urbana.  
 

 
 La variant de la C-65 i el desdoblament de la C-35 poden 

desencadenar futurs creixements urbans que cal regular  
 

 Existència de 7 urbanitzacions que, en major o menor grau, 
presenten deficiències en els serveis bàsics. Les urbanitzacions 
de muntanya, per la seva proximitat al massís de Cadiretes, 
presenten un alt impacte ambiental i paisatgístic.  
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Sostenibilitat Ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 Important patrimoni històric i arquitectònic en procés de 
catalogació 

 
SISTEMES NATURALS I BIODIVERSITAT 

 
 Gran diversitat d’hàbitats naturals, amb la presència de 10 

tipus d’habitats considerats d’especial interès comunitari 
(Directiva Hàbitats de la UE). 

 
 Una part important del municipi inclòs al PEIN de Les Gavarres 

(540,9 Ha) i de les Cadiretes (2.185 Ha). En total un 36 % del 
municipi inclòs dins del PEIN. 

 
RISCOS AMBIENTALS 

 
 Llagostera disposa d’un Pla d’Actuació Municipal per a risc 

d’incendis i a més està inclòs en el Pla Infocat de les Gavarres, 
la qual cosa facilita una bona coordinació i actuació amb la 
Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvament de Girona. 

 
 Baix grau de riscos  geològics  

 
 Des de l’Ajuntament s’ha optat per anar duent a terme 

l’adequació de les infraestructures contraincendis en algunes 
de les urbanitzacions, encara que no al ritme requerit. 

 
 El medi físic del terme municipal en el seu conjunt es pot 

considerar poc vulnerable a la contaminació de sòls i d’aigües 
subterrànies. 

 
 No hi ha cap emplaçament a Llagostera inclòs en l’Inventari de 

 
 
 

SISTEMES NATURALS I BIODIVERSITAT 
 

 Els hàbitats fluvials, sobretot a la plana, es troben força 
degradats i alterats. 

 La intensificació d’activitats  agrícoles i ramaderes  pot generar 
problemes als espais agroforestal de la plana (ús de pesticides, 
eliminació de marges de conreus, sobreadobat de conreus, etc.) 

 
 Impacte paisatgístic i per la fauna de les línies elèctriques  

 
RISCOS AMBIENTALS 

 
 No existeix cap estació d’aforament d’aigües superficials en cap 

de les rieres i torrents que solquen el municipi. Aquest fet 
implica que no es disposi d’informació relativa a cabals 
d’avinguda i cabals circulants. 

 
 Municipi declarat com d’elevat risc d’incendi.. Existència de 

zones forestals (amb molt sotabosc) d’elevada inflamabilitat i 
combustibilitat. 

 
 Tot i les actuacions realitzades de millora de les infraestructures 

contraincendis, encara resten pendents actuacions de prevenció,  
sobretot en les urbanitzacions.. 

 
 No es disposa d’un Pla Bàsic d’Emergències Municipals. Tot i que 

no és d’obligació la seva redacció permetria millorar les 
actuacions  en casos d’emergència. 
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Sostenibilitat Ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

Sòls Contaminants de Catalunya. 
 
 Realització d’actuacions de neteja d’alguns trams de la riera 

Gotarra i de la riera Banyaloques (zones amb major risc 
d’inundacions) 

 
 Els punts de guaita contraincendis existents cobreixen el 100% 

del municipi. 
 
 El municipi disposa de suficients punts d’aigua en cas 

d’emergència, sobretot a les Gavarres (principal zona de risc) 
 

L’AIGUA 
 
 La diversificació dels aprofitaments d’aigua repercuteix en una 

millor qualitat de l’aigua i en la minimització dels efectes de 
possibles problemàtiques en captacions puntuals. 

 
 Llagostera rep una dotació anual de 121.000 m3 d’aigua del 

Pasteral, que es considera una garantia en casos de sequera 
extrema. 

 
 Fins a l’actualitat la qualitat de l’aigua a Llagostera ha estat 

adequada, malgrat la detecció d’alguns problemes puntuals. 
 
 L’Ajuntament estudia la possibilitat que, en un futur, les 

urbanitzacions puguin connectar-se a la xarxa d’abastament pública. 
 
 Les analítiques referents a la qualitat de les fonts naturals del 

municipi reflecteixen que l’aigua és potable, malgrat que el seu 
estat de conservació és molt precari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AIGUA 
 

 La gestió de l’aigua en el municipi recau en tres companyies 
diferents, la qual cosa dificulta el correcte control per part de 
l’Ajuntament. 

 
 Els pous explotats per Rec Madral S.A. es troben molt pròxims 

entre ells, fet poc recomanable ja que qualsevol problemàtica 
que pugui originar-se pot acabar afectant-ne el conjunt. 

 
 Les urbanitzacions de Fontbona i Selva Brava presenten un 

volum d’incontrolats (pèrdues) de l’ordre del 50% ja que la 
xarxa d’aigua és deficitària.  

 
 En els darrers anys s’han detectat problemes puntuals relatius a 

concentracions anòmales de manganès, nitrats i fluor en 
algunes de les captacions municipals. 

 
 El 10% de la població de Llagostera que resideix en veïnats no 
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Sostenibilitat Ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 
 El cabal tractat a l’EDAR és clarament inferior al  seu cabal de 

disseny. La planta depuradora treballa al 80% de la seva 
capacitat.  En el termini d’un any està prevista la instauració del 
tractament terciari d’eliminació de nutrients, que millorarà la 
qualitat de l’aigua depurada. 

 
 Els fangs generats a l’estació depuradora són reutilitzats 

íntegrament com adobs agrícoles en conreus de Cassà de la 
Selva i de Llagostera. 

 
 Voluntat municipal de constituir, conjuntament amb els 

municipis de Cassà de la Selva i de Campllong, una Entitat Local 
de l’Aigua, que permetrà millorar  el control i la gestió de 
l’aigua. 

 
 
 
 

MOBILITAT 
 
4 Bona ubicació en relació a la xarxa viària de comunicació  
 
4 Bona part dels desplaçaments de mobilitat obligada externs es 

fan  cap a municipis propers 
 
4 Llagostera disposa d’un Pla d’accessibilitat per a la supressió de 

les barreres arquitectòniques. 
 
4 Existeixen quatre línies de transport col·lectiu que tenen parada 

dins del terme municipal 

està connectada a la xarxa d’abastament pública. Aquest fet 
impossibilita  garantir un control de la potabilitat dels seus 
abastaments. 

 
 Algunes de les companyies/empreses encarregades de la gestió 

de l’aigua en el municipi no realitzen la totalitat de les 
analítiques que la normativa vigent fixa. 

 
 Increment progressiu del consum d’aigua en els últims anys. 

Elevat consum d’aigua, sobretot per part de l’agricultura. 
 

 Es desconeix per part de l’Ajuntament el nombre d’autoritzacions 
d’abocament a xarxa de clavegueram existents en el municipi. 

 
 La presència del dipòsit controlat de Solius suposa una situació 

de risc hidrogeològic  rellevant. 
 

MOBILITAT 
 
4 Llagostera és un municipi que genera més mobilitat cap a 

d’altres municipis que no n’atreu, fonamentalment per raons de 
treball. 

 
4 Augment de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments interns 
 
4 Molts carrers del municipi amb voreres molt estretes. Elevat 

grau  de barreres arquitectòniques   
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Sostenibilitat Ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 
4 La dotació actual d’aparcaments és suficient, tot i que es 

detecten força estacionaments il·legals 
 

SOROLL 
 
4 Llagostera disposa d’un cadastre de soroll elaborat pel 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
que cal aprovar. 

 
4 La Policia Local de Llagostera realitza controls de soroll  els  

vehicles 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
 Situació geogràfica bona per la dispersió de contaminants 

atmosfèrics. La informació disponible de les instal·lacions 
automàtiques més properes (Fornells i Sarrià) presenten uns 
nivells d’immissió detectats inferiors als que fixa la normativa 
vigent. 

 
 El projecte de recuperació del biogàs de l’abocador de Solius 

permetrà reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle (i 
les males olors).  La futura planta de compostatge i la 
recuperació dels lixiviats permetrà minimitzar l’impacte dels 
residus sobre l’entorn natural. 

 
RESIDUS 

 
4 Alta capacitat d’autogestió i tractament dels residus per l’alt 

nombre d’infraestructures existents (dipòsit controlat de 

 
 
 

SOROLL 
 
4 S’han detectat valors de soroll força elevats als carrers 

Barcelona, St. Pere i Camprodon 
 

 
 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

 L’alt volum de vehicles que transiten per les vies interurbanes 
del municipi contribueix en gran mesura a l’emissió de 
contaminants atmosfèrics 

 
 Llagostera no  disposa de cap tipus de captadors ni estacions de 

control de la contaminació atmosfèrica, i per tant, existeix una 
manca d’informació pel que fa als contaminants PST, CO, SO2, 
NOX, O3 i H2S. 

 
 
 
 
 

RESIDUS 
 

4 Baixos nivells de recuperació de residus municipals, sobretot 
durant els mesos d’estiu, lluny de pes previsions del PGRM de 
Catalunya (2001-2006). Manca de reforç en els mecanismes de 

Document II: Diagnosi municipal 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 

59



Sostenibilitat Ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

residus, dipòsit de runes, gestor de residus) i futures (planta de 
compostatge).  

 
4 Augment progressiu de la utilització de la deixalleria municipal 

que ha permès incrementar els nivells de reciclatge i millorar la 
gestió dels residus. 

 
 
 

ENERGIA 
 
 L’Ajuntament disposa d’un inventari complert de les 

instal·lacions d’enllumenat públic existent i està prevista la seva 
adequació. 

 
 Hi ha 7 instal·lacions d’aprofitament d’energia solar tèrmica i 

fotovoltàica (al Mas Roig, a més aquestes formen part de les 
actuacions d’educació ambiental que s’hi porten a terme). 

 
 

recollida selectiva durant aquests mesos. 
 
4 Retràs en la  implantació de la recollida de la fracció orgànica, 

tal i com dicta el Programa comarcal de gestió de residus. 
 
4 Manca de tractament adequat dels lixiviats i dels gasos emesos 

a l’abocador comarcal de Solius.  
 

ENERGIA 
 

 El gas natural és el combustible fòssil menys contaminant. 
Actualment, la xarxa de distribució pràcticament arriba a tots 
els habitatges, però no arriba a tot el polígon industrial ni a les 
urbanitzacions (Mont Rei és l’única urbanització que s’està 
gasificant) fet que es tradueix en un consum baix en aquests 
sectors.  

 
 El cablejat elèctric del nucli històric presenta un elevat nombre 

d’encreuaments a banda i banda dels carrers. D’altra banda, el 
88% dels punts de llum que conformen l’enllumenat públic, són 
de vapor de mercuri, amb una eficiència lumínica baixa. 

 
 Darrerament, Llagostera i bona part del Gironès presenta un 

elevat nombre de talls de subministrament elèctric. 
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3. Diagnosi dels aspectes de sostenibilitat econòmica 
 
3.1. Estructura econòmica i àmbit d’influència de Llagostera 
 
 
Llagostera s’emmarca en una àrea d’important creixement econòmic  
 
El Gironès és una les zones més dinàmiques de Catalunya en quant a creixement econòmic, 
integrada en l’eix de major expansió del Principat durant la dècada dels noranta. Així, a l’any 
1996 la Renda Bruta Familiar Disponible del Gironès era de 9.800 € per habitant (un 4,2% 
per sobre de la mitjana catalana) i a l’any 2000 el PIB per habitant del Gironès superava en 
20 % el PIB /habitant de Catalunya.  
 
Dins l’àmbit comarcal, les poblacions del sud de Girona (Fornells, Riudellots, Quart, etc.) 
s’han consolidat com les zones de major creixement econòmic, mentre que Llagostera 
presenta uns valors sensiblement inferiors a la mitjana comarcal, tant del PIB (Producte 
Interior Brut) com de la RBFD (Renda Bruta Familiar Disponible).  

 
 

Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD). Any 1996 
 

Municipis RBFD (Catalunya = 
100) 

Llagostera 97,58 
Cassà de la Selva 100,65 
Castell – Platja d’Aro 139,67 
Girona 111,39 
Sant Feliu Guíxols 99,93 
Salt 86,05 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 2002 
 
 
 
Llagostera fora de l’àrea d’influència directa de Girona 

 
Llagostera s’emmarca dins de l’Àrea Metropolitana de Girona, que abasta una àrea formada 
per 76 municipis i s’estén fins a Figueres pel nord, Olot per l’oest, la Bisbal per l’est i l’àrea 
d’influència de Barcelona pel sud.  
 
A un nivell funcional inferior, Llagostera no es pot considerar inclòs dins l’Àrea Urbana de 
Girona (AUG), que engloba la capital gironina i els 25 municipis més propers entre els quals 
existeix una estreta relació econòmica (Olivé et al. 1999). Llagostera, juntament amb Cassà 
de la Selva i Caldes de Malavella, conforma una petita àrea de centralitat ubicada entre les 
fortes àrees de Girona, Figueres, Olot, Palamós i  Sant Feliu de Guíxols. Tanmateix, manté 
una certa funció de subordinació respecte a Caldes i Cassà, ja que pràcticament el 14 % de 
la població ocupada a Llagostera treballa en aquests dos municipis, i un altre 14 % ho fa 
l’àrea urbana de Girona. 
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Mobilitat per treball entre Llagostera i alguns municipis del seu entorn. Any 1996 
 

Municipi Entrades Sortides Saldo 
Caldes de Malavella 23 50 -27 
Campllong 1 15 -14 
Cassà de la Selva 51 172 -121 
Girona 42 191 -149 
Santa Cristina d’Aro 24 41 -17 

 
Font: EMO, 1996 
 
 
Una estructura econòmica municipal diferent de la dinàmica comarcal 

 
En els darrers 30 anys, l’estructura econòmica del Gironès ha sofert una important 
terciarització. Així, entre 1970 i 1996 el sector terciari ha passat de 40 al 61%, mentre que la 
resta de sectors han perdut pes específic (l’agricultura ha passat del 12 al 2%, la indústria 
del 33,4 al 28,4% i la construcció del 12,4 al 7,3%).  
 
A Llagostera en canvi, l’increment del sector terciari ha estat molt menor i encara avui, els 
sectors de la construcció (amb un 16,7 % de la població ocupada) i el primari (amb un 7,7 
% de la població ocupada) continuen essent molt importants. 
 

 
Ocupació per grans sectors d’activitat a Llagostera 

Any 1986
12,6%

32,9%

14,0%

40,5% Agrari
Indústria
Construcció 
Serveis

Any 1996
7,7%

30,3%

16,7%

45,3%

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2002 
 
 
Tot i disposar de bones comunicacions i una ubicació territorial estratègica, el teixit industrial 
i del sector terciari de Llagostera és més aviat pobre, fet que es tradueix amb un nivell 
d’autocontenció (% de residents ocupats a Llagostera / total de residents ocupats) bastant 
baix. 
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Nivell d’autocontenció de Llagostera 
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Font: EMO, anys 1986, 1991 i 1996, i enquesta de percepció ciutadana (LA VOLA, 2002) 
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3.2. Mercat de treball i població activa 
 
 
Elevat percentatge de població activa  

 
Segons les dades de població activa de l’any 1996, la població total de Llagostera era de 
5.410 habitants, dels quals 2.403 persones formaven part de la població activa, 19 feien el 
servei militar i 2.988 eren no actius.  
 
Prenent, la població d’entre 15 i 64 anys (3.466 persones), la taxa d’activitat del municipi 
(població activa /  total de població d’entre 15 i 64 anys) és d’un 69,3 %, valor superior a la 
mitjana comarcal (67,9 %) i del conjunt de Catalunya (66,3 %).  
 
 
Una taxa d’atur molt baixa 
 
Tot i que segons, les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 1996, Llagostera 
comptava amb 70 persones que buscaven la primera ocupació i 294 es trobaven en situació 
de desocupació, la taxa d’atur ha anat disminuint en els darrers anys. Segons el 
Departament de Treball, a l’any 2001 el nombre mitjà d’aturats a Llagostera era només 101 
persones, que representa una taxa d’atur del 4,20 % (segons la població activa), essent 
aquest, un valor inferior al comarcal. No obstant això, la taxa d’atur femení, com també 
passa arreu de Catalunya, gairebé duplica l’atur masculí.  
 

 
Evolució mensual del nombre total d’aturats a Llagostera. Desembre 1997 – Abril 2001 
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Font: Departament de Treball.2001. 
 
 
A banda de les persones en l’atur, hi ha un conjunt de població que no es comptabilitza com 
a aturat tot i que volen incorporar-se al món laboral. A Llagostera aquest conjunt de població 
és d’unes 80 persones.  
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Taxa d’atur d’alguns municipis del Gironès 
 

Municipi Taxa d’atur (%) 
Bescanó 4,68 
Cassà de la Selva 4,51 
Llagostera 4,20 
Girona 5,66 
Quart 4,92 
Sant Julià de Ramis 6,38 
Salt 6,25 
Sarrià de Ter 6,80 

 
Font: Departament de Treball 2001 i elaboració pròpia.  
 
 
El perfil dels aturats  
 
Referent al perfil dels aturats, caracteritzat a partir de les dades dels tres darrers anys, cal 
destacar que:  
 

- L’atur femení gairebé duplica el masculí. Així al mes d’abril de 2001 hi havia 108 
persones a l’atur, de les quals 37 eren homes i 71 eren dones 

 
- Per edats, bona part de l’atur masculí es concentra en les franges d’entre 55 i 59 

anys, mentre que el femení és més important en les franges d’edat compreses entre 
20 i 40 anys.  

 
- Segons el nivell acadèmic, la major part dels aturats tenen un nivell acadèmic baix o 

molt baix. Així, el 87,7 % dels aturats tenen un nivell acadèmic equivalent a EGB o 
inferior. 

 
- Més d’un terç dels aturats són treballadors de la indústria manufacturera, un 16 % 

pertany al sector de la construcció i un 24 % pertany al comerç i l’hoteleria.  
 
Cal tenir molt present el perfil dels aturats a l’hora de confeccionar / realitzar programes i 
cursos de formació ocupacional.  
 
 
Baix nivell de contractacions i predomini dels contractes temporals 
 
Segons el Departament de Treball, a l’any 1999 es varen realitzar un total de 776 contractes 
laborals a Llagostera. Aquest volum de contractació és inferior al de municipis amb una 
població menor, com és el cas d’Aiguaviva (1.242 contractes), Celrà (1.248 contractes) i 
Fornells de la Selva (1.108 contractes).  
 
Dels contractes efectuats a Llagostera, gairebé el 16 % eren indefinits i la resta temporals. El 
percentatge de contractes indefinits supera en més de 5 punts la mitjana comarcal que és 
del 10,7 %. 
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3.3. Agricultura i ramaderia 
 
El sector primari té força importància en l’economia municipal, i aproximadament el 7 % de 
la població ocupada treballa en aquest sector. A més de la seva rellevància econòmica, el 
sector primari té una important influència sobre el territori de Llagostera. 
 
 
Un territori amb caràcter agrícola i ramader 
 
Llagostera disposa d’una important 
superfície agrícola i forestal. Així, 
gairebé 20 km2 del municipi està 
ocupada per conreus agrícoles i més 
de 48 km2 és superfície forestal.  
 
A Llagostera s’hi comptabilitzen 103 
explotacions amb superfície agrària 
útil. Econòmicament, tant sols una 
quarta part presenten un marge brut 
aproximat superior a 10.000 €.  
 
 

 
 

Dimensió de les explotacions agrícoles i rendiment brut aproximat 
 

Nre. explotacions Nre. d’hectàrees Marge Brut/explotació 
(€) 

2 < 1 180 – 360 
9 1 – 2  360 – 720 

15 2 – 5  720 – 1.800 
20 5 – 10  1.800 – 3.600 
21 10 – 20  3.600 – 7.200 
30 20 – 50  7.200 – 18.000 
6 50 - 100 18.000 – 36.000 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del cens agrari de 1999, de l’institut d’Estadística de Catalunya. 

2002 
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Nul·la implantació d’agricultura ecològica 
 
Fins a l’actualitat no hi ha cap productor d’agricultura ecològica a Llagostera. Tot i que 
l’actual quota de mercat d’aquest tipus de producció és molt baix, en els propers anys, tot 
sembla apuntar, s’incrementarà. En aquest sentit una alternativa interessant pel municipi pot 
ser apostar per fomentar una agricultura que: 
 

- Diversifiqui l’activitat en algunes finques agrícoles.  
- Introdueixi la producció de cultius ecològics1.  
- Optimitzi l’aigua de reg en l’agricultura. Llagostera disposa d’unes 350 hectàrees de 

regadiu (sobretot blat de moro i farratges) en les quals seria interessant aplicar-hi les 
mesures d’estalvi d’aigua com les que proposa el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) mitjançant el programa PACREG, que permet optimitzar la 
dosi de reg. 

 
Per tot això resulta molt important incrementar les accions informatives i formatives 
adreçades al sector primari del municipi.  
 
 
Un 8 % de la superfície forestal disposa d’un Pla Tècnic de Millora Forestal 
aprovat  
 
La superfície forestal de Llagostera supera les 4.800 hectàrees, de les quals 1.300 ha són 
bosquines i prats, 950 ha d’alzines i suredes, 320 ha de rouredes i bosc de ribera i 2.300 ha 
d’aciculifolis (pins). Actualment, hi ha tres finques amb Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) aprovats, i una altra finca (de 211,2 Ha) sense el PTGMF aprovat. Això 
significa que el 8 % de la superfície forestal del municipi disposa d’aquesta eina per a l’ajuda 
de la preservació del bosc i manteniment de la xarxa de camins forestals. 
 
 

Finques forestals amb Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal a Llagostera. Any 2001.   
 

Nom de la finca Núm. PTGMF Superfície (Ha) 
Can Codolar 140 100,8 
Can Gascons 626 103,2 
Can Noguera 877 173,2 

 
Font: Centre de la Propietat Forestal. Departament de Medi Ambient. Octubre de 2001. 

 
 
A Llagostera hi ha 88 explotacions ramaderes, generalment mitjanes o petites 
 
Dins el terme municipal de Llagostera hi ha un total de 88 explotacions ramaderes, 
generalment de porcí o bé de boví complementades amb d’altres espècies de bestiar 
(aviram, oví, conills, etc.).  
 

                                            
1 Vegeu els Programes de Desenvolupament Rural per a la producció de cultius ecològics que 
actualment fomenta el DARP. 
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La dimensió mitjana de les explotacions és de poc més de 60 URP, que equival a 
explotacions de dimensions petites o mitjanes.  

 
Activitats ramaderes explotacions a Llagostera. Any 1999 

 

Espècie Capacitat 
(en UR) 

Nre. 
explotacions 

Mitjana capacitat/ 
Explotació 

Bovins 2.504 51 49,10 
Porcins 1.620 46 35,22 
Ovins 227 11 20,64 
Cabrum 57 7 8,14 
Equí 2 2 1,00 
Aviram 989 77 12,84 
Conilles  5 38 0,13 
TOTAL  5.404 88 61,41

 

Font: Web de l’institut d’Estadística de Catalunya. 2001 
 
 

En els darrers anys s’ha produït una certa reconversió del sector, amb la reducció del 
nombre d’explotacions ramaderes i l’increment del nombre de caps de bestiar per explotació.  
 
 
Impuls en el procés de legalització de les explotacions ramaderes 
 

Des de l’entrada en vigor de la llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental, un total de 21 explotacions ja han adaptat la seva situació a 
aquesta nova normativa (més 11 explotacions regularitzades, segons l’antic Reglament 
d’Activitats Classificades), tot i que encara resten explotacions sense regularitzar la seva 
situació.  
 

Des del febrer de 2001 existeix una ordenança municipal de mesures de foment d’activitats 
agrícoles i ramaderes, que inclou tant a les activitats de nova implantació com a l’ampliació i 
a la legalització d’activitats existents. En un futur, resulta important que l’Ajuntament fomenti 
i prioritzi d’una banda l’adequació de les activitats i a l’hora impulsi el codi de bones 
pràctiques agràries (obligatori en zones vulnerables, però al municipi de Llagostera).  
 
 

Necessitat de millorar la gestió de les dejeccions ramaderes 
 

El balanç de dejeccions ramaderes a Llagostera (relació entre la quantitat de dejeccions 
ramaderes produïdes al municipi per unitat de superfície conreable) no mostra un valor 
massa elevat (d’uns 142 kg de nitrogen per hectàrea de superfície de conreu), clarament 
inferior als 210 kg de nitrogen que estableix la normativa vigent.  
 

No obstant això, cal un major control de la gestió de les dejeccions ramaderes per evitar 
situacions de presència de nitrats en les aigües subterrànies, sobretot tenint en compte que 
els municipis del nord – est del Gironès són considerats com a zona vulnerable per 
contaminació de nitrats de fonts agràries.    
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A curt termini l’administració obligarà a totes les explotacions ramaderes a disposar d’un pla 
de gestió de les dejeccions ramaderes (Decret 220/2001, de gestió dejeccions ramaderes2). 
Per tant és important que des de l’Ajuntament s’estableixin mesures informatives i d’ajut al 
sector per tal d’aconseguir complir amb la legislació vigent.    
  

                                            
2 Obligació de disposar d’un Pla de gestió de dejeccions ramaderes i del llibre de gestió de dejeccions 
ramaderes a partir de l’1 d’agost de 2002 en zones vulnerables i a partir de l’1 d’agost del 2003 en 
zones no vulnerables 
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3.4. La indústria 
 
Descens progressiu del nombre de treballadors en el sector industrial 
 
El sector industrial de Llagostera no té el pes específic que té en d’altres municipis veïns 
(Cassà de la Selva, Riudellots, etc.), i en els darrers anys s’observa una tendència a 
continuar perdent pes específic dins l’economia local. Vegem-ne dos exemples:  
 

- A l’any 1991 ocupava a 763 treballadors i 5 anys més tard n’ocupava a 617.  
- Segons l’IAE de Llagostera, a l’any 2001 el municipi comptava amb uns 59 

establiments industrials, valor menor a la meitat de les indústries existents a Cassà 
de la Selva.  

 
Aquesta situació es tradueix en un increment de les necessitats de desplaçament per motius 
laborals i una baixa diversificació del sector industrial. Així en les dues principals indústries 
del municipi (Red Point, SL i Domingo Pascual Carbó, SA) hi treballa un 30 % de la població 
ocupada al sector secundari.  
 
Per tant, alguns dels objectius futurs del municipi poden ser els següents:  
 

- Consolidar l’actual teixit industrial de Llagostera. 
- Adequar l’oferta de sòl industrial a les necessitats de la demanda industrial. 
- Prioritzar la diversificació de les activitats.  
- Potenciar la petita indústria molt especialitzada i les indústries tecnològiques.  

 
 

Nombre d’establiments del sector industrial i de construcció a Llagostera 
 

Any Indústria Construcció 
1994 58 97 
1995 60 98 
1996 59 104 
1997 57 113 
1998 51 111 
2001 59 126 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Període 1994-1998; IAE de Llagostera. 2001 
 
 
Predomini de la indústria de la fusta, de productes metàl·lics i d’alimentació 
 
De les 59 indústries que es comptabilitzaven segons l’IAE de 2001, més de la meitat 
corresponien als sectors de la fusta (i suro), de fabricació de productes metàl·lics i 
alimentària. La major part dels establiments industrials corresponen a activitats de 
dimensions petites o molt petites (tallers, petits magatzems, etc.) tot i que dins del municipi 
hi ha una indústria gran (Domingo Pascual Carbo, SA destinada a la fabricació d’envasos i 
embalatges, amb 124 treballadors) i una de dimensions mitjanes (Red Point, SL, de 
confecció de roba d’esport, amb 48 treballadors). 
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Nova demanda de sòl industrial 
 
Amb la creació del polígon industrial del sector est del nucli urbà s’ha produït un procés de 
reubicació d’algunes indústries des del nucli urbà cap al polígon. Actualment, bona part de la 
indústria de Llagostera s’ubica en el polígon industrial o bé al costat de la carretera C-65, tot 
i que encara hi ha algunes activitats (principalment tallers i petites indústries) distribuïdes 
dins la trama urbana.  
 
Actualment, de les 8,7 Ha de sòl industrial que preveuen les Normes Subsidiàries vigents, 
únicament resta lliure 1,5 Ha de sòl. A aquesta situació cal afegir-hi la creixent demanda 
industrial de municipis veïns, principalment de municipis costaners pròxims.  
 
 
La construcció, un sector molt variable 
 
A Llagostera hi ha un elevat nombre d’empreses o autònoms dedicats al ram de la 
construcció. A l’any 2001 el municipi comptava amb 163 activitats del ram de la construcció 
corresponents a 126 empreses o autònoms. Per tant aquest sector presenta un pes 
important dins l’economia del municipi, essent d’una banda un sector que pateix molt 
directament els alts i baixos del mercat, i de l’altre subjecte a desplaçaments per mobilitat 
(en ocasions constructors de Llagostera treballen en obres de fora del terme municipal o a la 
inversa).  
 
Aprofitant la important activitat constructiva que hi ha a Llagostera, pot ser interessant 
potenciar una construcció sostenible, de manera que sigui més respectuosa amb el medi 
ambient (potenciar l’estalvi energètic, impulsar l’energia solar, etc.). 
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3.5. El sector terciari 
 
 
Baix desenvolupament del sector comercial i serveis 
 
A Llagostera el sector terciari ha anat guanyant pes específic en la darrera dècada, passant 
d’ocupar el 36,72 % a l’any 1986 a ocupar el 45,27 % deu anys més tard. No obstant això, 
aquest procés ha estat molt menys accentuat que a la resta del Gironès. A més dins del 
sector terciari, cal destacar l’augment progressiu del sector serveis i un cert estancament del 
comerç.  
 

 
Establiments del sector terciari de Llagostera 

 

Any Comerç de detall Serveis Professionals i 
artistes TOTAL 

1994 93 148 50 291 
1995 95 152 52 299 
1996 101 154 54 309 
1997 96 157 52 305 
1998 104 164 47 315 
1999 103 185 46 334 
2000 106 190 48 344 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2001. 
 
 
 
Pel que fa als establiments comercials, Llagostera presenta una estructura força similar a la 
del conjunt de la comarca. Potser cal destacar que el percentatge d’establiments alimentaris 
de llibres i periòdics és força a la mitjana comarcal. 

 
Segons l’enquesta realitzada per  La Vola – Geoservei (2001), el 89,5 % de la població 
realitza les seves compres al propi municipi. Tanmateix aquestes compres corresponen als 
productes relacionats amb les necessitats bàsiques, mentre que les compres d’articles més 
especialitzats (roba i calçat, llar i construcció, vehicles i accessoris, etc.) es realitza 
generalment fora del municipi, sobretot a Girona i en menor mesura cap a Cassà de la Selva 
i Sant Feliu de Guíxols.  
 
Per altra banda, es considera que la major part del comerç de Llagostera té poca capacitat 
d’atreure compradors de fora del municipi (ja siguin de pas, turistes o dels municipis del 
voltant). Aquesta premissa pot tenir interès, sobretot tenint en compte els 16.000 vehicles 
de pas que circulen diàriament per la C-65 i els 12.000 que passen per la C-35. 
 
Per minimitzar aquesta tendència és important adaptar el comerç a les noves necessitats de 
la població. Això implica un important esforç per fer més atractiu l’espai comercial, tant 
exteriorment (millora de façanes, vistositat externa del comerç, carrers per a vianants, etc.) 
com interiorment (més amplis, atractius i lluminosos), així com millorar l’oferta comercial 
pensant en captar als residents i també a  la població de pas.  
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En la millora de l’oferta comercial cal destacar algunes iniciatives positives com per exemple 
el conveni signat entre la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, els ajuntaments de 
Sant Feliu de Guíxols, de Santa Cristina d'Aro, Llagostera, de Castell d'Aro, i els restauradors 
ganxons i de la vall d'Aro per que fa a la promoció de la gastronomia.  
Un comerç concentrat a l’entorn de la travessera i a la Plaça Catalunya 
 
Bona part del teixit comercial i del sector de serveis es concentra a la Plaça Catalunya i als 
carrers del seu voltant, especialment als carrers Àngel Guimerà, Fivaller, Pg. Romeu i 
Pompeu Fabra.  
 
També resulta significatiu el nombre d’establiments que hi ha a la crta. C-65, sobretot a la 
travessera d’aquesta via. En canvi, s’observa un baix nombre d’establiments al casc històric 
del poble (molt condicionat per la mala accessibilitat que presenta), al sector sud i est del 
nucli urbà, així com en els veïnats i urbanitzacions del terme municipal (on el comerç és 
inexistent).  
 
 

Establiments del sector terciari als principals carrers del municipi 
 

Carrer Nre. IAE 
Àngel Guimerà 10 
Camprodon 24 
Pl. Catalunya 18 
Pau Casals 8 
Fivaller 6 
Crta. C-65 31 
Pg. Romeu 9 
Pompeu Fabra 13 
Panedès 9 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IAE de Llagostera, 2001. 
 
Per fer més atractiu el comerç actual, cal un procés de regeneració interna dels propis 
establiments comercials, però també cal una millora de l’espai urbà (rehabilitació de façanes, 
pacificació del trànsit i creació de zones per a vianants, etc.) com a instrument per tal 
d’ampliar la seva oferta i el seu poder atractor. 
 
Aquesta transformació (necessària del sector comercial) probablement requereix de 
l’existència d’un servei d’assessorament pels comerciants i orientació en les noves activitats 
que es volen implantar. Per això, és imprescindible una col·laboració estreta entre 
l’associació de comerciants del municipi, la Cambra de Comerç i Indústria de Sant Feliu de 
Guíxols i el propi Ajuntament de Llagostera. En aquesta línia, alguns Ajuntaments (amb 
estreta col·laboració amb les associacions de comerciants) estant impulsant Programa 
d’Orientació per als Equipaments Comercials i serveis (POEC), amb l’objectiu d’adaptar 
l’oferta comercial i de serveis (restauració, hosteleria, etc.) a les necessitats dels 
consumidors (actuals i futurs), i també renovar i enfortir el petit i mitjà comerç del municipi3. 
 
Mercat setmanal de Llagostera 

                                            
3  El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme disposa d’una guia de Redacció del POEC. 
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El mercat setmanal de Llagostera es realitza els dijous, i s’ubica al Passeig Pompeu Fabra. 
Compta amb unes 60 parades principalment dedicades a l’alimentació (sobretot de fruita i 
verdura) i a venda de roba (sobretot roba per adult i calçat). És important per Llagostera 
potenciar el mercat municipal, tant per atraure clients de fora del municipi com per evitar 
que els residents del municipi marxin a fora del municipi per a comprar. 
Fomentar l’associacionisme comercial 
 
Des de finals de l’any 2001, Llagostera disposa d’una associació de comerciant, la Unió de 
Botiguers. Aquesta entitat neix de la creixent conscienciació dels comerciants per evitar el 
desplaçament de compradors de Llagostera cap a fora del municipi.  
 
És important que de forma conjunta amb l’Ajuntament de Llagostera es realitzin actuacions 
per a potenciar i difondre el sector comercial de Llagostera, i impulsar que des de la Cambra 
de Comerç de Sant Feliu de Guíxols es realitzin cursos i xerrades destinades als comerciants 
del municipi.  
 
 
Aprofitar les potencialitats del sector turístic 
 
Tot i que Llagostera no és estrictament un municipi de caire turístic, si que presenta 
diferents elements que n’eleven les seves potencialitats d’entre les quals cal destacar:  
 

- El pas de dues infrastructures viàries molt transitades per l’interior del terme 
municipal i la bona accessibilitat respecte als municipis tant costaners com els de 
l’interior. 

 
- Un patrimoni arquitectònic significatiu, en el qual destaca el conjunt del casc antic, el 

Castell de Llagostera, l’església parroquial de Sant Feliu, diferents cases de la Plaça 
de la Llibertat, C/ Sant Pere, pl. Catalunya, etc. 

 
- Un entorn rural i natural molt important, amb prop de 20 km2 de sòl agrícola i més de 

50 km2 de superfície forestal, d’entre les quals en destaca el Massís de Cadiretes i el 
Massís de les Gavarres.  

 
- Disposa de tres museus (del Dolmen, etnològic i Fundació Emili Vilà), tot i que són de 

petites dimensions i el seu horari d’obertura al públic és molt limitat 
 
Cal, doncs aprofitar aquestes potencialitats per tal d’impulsar un pla de promoció del sector 
turístic al municipi.  
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3.6. Diagnosi estratègica global: punts forts i punts febles del municipi 
 
 

Sostenibilitat econòmica 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 
4 Situació territorial estratègica per al desenvolupament del seu 

sector econòmic. En els darrers 10 anys, les comarques gironines 
han presentat un creixement per sobre de la mitjana de 
Catalunya. 

 
 Taxa d’atur molt baixa, inferior al 5 %. 

 
 El grup professional més afectat per l’atur és el dels treballadors no 

qualificats. Aquest fet implica que hi ha mesures per pal·liar 
aquesta taxa d’atur: la formació ocupacional. 

 
 Important incorporació de joves en el món del treball.  

 
 Important potencial agrícola i forestal (més del 7% de la població 

ocupada en el sector primari). 
 
 Un 8 % de la superfície forestal del municipi disposa de plans de 

gestió forestal aprovats pel Centre de la Propietat Forestal del 
DARP. 

 
 Equilibri teòric entre la producció de dejeccions ramaderes i la 

capacitat dels sòls agrícoles per assimilar-les. No obstant això, 
poden haver-hi problemes d’entrades de purins de fora el municipi. 

 
 Reubicació d’indústries des del nucli urbà cap al polígon industrial 

de Llagostera, fet que ha millorat la qualitat urbana. 
 

4 Macroindicadors econòmics (PIB i RBFD) inferiors als de la 
mitjana comarcal. 

 
4 Nivell d’autocontenció (població ocupada resident que treballa 

en el propi municipi) molt baix, que reflecteix la dependència 
econòmica externa del municipi. 

 
4 L’atur femení pràcticament duplica el masculí. 
 
4 Si bé el percentatge de contractes indefinits supera el valor 

comarcal, el volum de contractació laboral és força baix. 
 
 Manca de cursos de formació ocupacional. 

 
 Població ocupada al sector primari força envellida. 

 
4 Percentatge important d’explotacions ramaderes pendents de 

legalitzar (adequació a la nova Llei IIAA). 
 
4 No existeix cap productor d’agricultura o ramaderia ecològica.  
 
4 En comparació amb  municipis veïns, baix pes específic del 

sector industrial. 
 
 Baixa oferta real de sòl industrial, i manca de parcel·les industrials 

grans (superiors a 1000 m2).  
 
4 Cert estancament en la creació de noves activitats industrials. 

Document II: Diagnosi municipal 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 

75



Sostenibilitat econòmica 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 Important demanda de sòl industrial supramunicipal, provinent 
sobretot dels municipis costaners pròxims. 

 
 Des de finals de l’any 2001 a Llagostera hi ha una Associació de 

Botiguers. 
 

 Important potencial turístic, fins ara molt poc aprofitat. 

 
4 Baixa oferta comercial en alguns sectors urbans (nucli antic, 

sector sud – est del nucli urbà). En els veïnats i les 
urbanitzacions l’oferta comercial és nul·la. 

 
4 Baixa oferta d’allotjaments i serveis turístics. 
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4. Diagnosi dels aspectes de sostenibilitat social 
 
4.1. Població 
 
 
Llagostera el quart municipi del Gironès en nombre d’habitants  

 
Llagostera té una població de dret de 6.282 habitants (Padró Municipal 17-04-2002), essent 
el quart municipi de la comarca en quant a població, darrera de Girona, Salt i Cassà de la 
Selva. En els darrers quaranta anys Llagostera ha presentat un creixement demogràfic més o 
menys constant, tot i que generalment ha mantingut valors de creixement inferiors als 
comarcals.  
 
Tot i la ubicació estratègica del municipi, l’estructura econòmica basada en bona part en el 
sector agrícola i el fet de no haver-s’hi instal·lat massa indústria ha fet que el creixement 
actual no hagi estat superior. 
 
 

Evolució de la població de Llagostera. Anys 1900-2002 
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Font: Normes Subsidiàries de Planejament de Llagostera (anys 1900-1980). Web de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (1981-2000) i Padró municipal (2001 i 2002). 

Una quarta part de la població viu fora del nucli urbà  
 

A banda del nucli urbà de Llagostera, el terme municipal consta de 7 urbanitzacions, 10 
veïnats i un bon nombre de masos aïllats. A l’abril de 2002, unes 1.500 persones vivien fora 
del nucli urbà, fet que representa el 24,55 % de la població total del municipi.  
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Evolució de la població de Llagostera. Anys 1960-2002 
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Font: Sistema d’Informació d‘Administració Local (1996) i Padró municipal (2001) 
 
 
En relació a les dades de 1996, s’observa com la població que viu en els veïnats i en els 
masos aïllats, s’ha mantingut més o menys invariable (al voltant d’unes 600 persones), i en 
canvi en només 5 anys la població de les urbanitzacions pràcticament s’ha duplicat. En 
aquest sentit, és  important que l’Ajuntament treballi per la millora d’aquests nuclis urbans 
agregats, dotant-los dels serveis bàsics necessaris (recollida d’escombraries, clavegueram, 
enllumenat públic, etc.) i millorant la seva accessibilitat amb el nucli urbà.  
 
 
Una estructura de la població que tendeix a l’envelliment 
 
Segons dades del padró municipal del 2001, un 20 % de la població de Llagostera té 65 anys 
o més. Aquest percentatge és lleugerament superior a la mitjana del Gironès i del conjunt de 
Catalunya. Aquest percentatge seria encara força superior si no s’hagués produït l’arribada 
de població immigrant.  
 
Per zones del municipi, s’observa com l’índex d’envelliment és major al sector sud – oest del 
nucli urbà (al sud dels carrers Girona i Santiago Rossinyol) i menor al sector est del nucli 
urbà. Davant d’aquesta situació cal plantejar un increment dels recursos adreçats a les 
persones de major edat. 
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Estructura de la població. Anys 1991 i 2001 

Any 2001

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (1991) i Padró municipal (2001) 
 
 
 
Un creixement de la població sostingut per la població nouvinguda 

 
En els darrers 15 anys, el creixement vegetatiu (diferència entre naixements i defuncions) 
del municipi ha estat clarament negatiu. Així, atenent únicament al creixement vegetatiu, 
Llagostera hauria disminuït la seva població en uns 70 habitants, mentre que en realitat el 
creixement demogràfic ha estat d’unes 600 persones. Per tant el creixement de la població 
de Llagostera se supedita a saldos migratoris positius respecte a la resta de Catalunya i més 
recentment a la important vinguda de població procedent de fora de l’estat, sobretot del 
Marroc i Gàmbia.  
 
La població resident nascuda fora de l’estat ha augmentat considerablement en els darrers 
anys. Així, dels 211 residents de l’any 1996 s’ha passat a les més de 600 persones de l’any 
2001, és a dir un 10,1 % de la població censada. Tot sembla indicar que la tendència 
continuarà creixent, i per tant aquest és un tema clau de treball per tal de continuar 
mantenint la cohesió social al municipi, en el qual diferents recursos (serveis socials, centres 
d’ensenyament, aula d’adults, tallers de formació ocupacional, etc.) hi jugaran un paper molt 
important.  
 
 
Canvis en l’estructura familiar 

 
A l’igual que en la majoria de ciutats i pobles d’Europa, a Llagostera també s’observen canvis 
en l’estructura familiar. Així el nombre de persones per llar familiar ha sofert una reducció 
progressiva en els darrers anys (a l’any 1991 la mitjana de persones per llar era de 3,04, 
mentre que al 2001 es va reduir fins a 2,81). Entre els anys 1991 i 1996 el nombre 
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d’habitatges formats per 4 persones o més s’ha reduït del 35,7 % al 32,6 %, mentre que el 
percentatge de llars unipersonals ha passat d’un 14,3 % a un 17,1 %. 
 
Per tant, és important adequar les necessitats d’habitatge a aquesta nova situació, 
mitjançant un increment de l’oferta d’habitatges de superfície reduïda i preus més 
assequibles i la promoció d’iniciatives de foment d’habitatges de compra o lloguer per als 
joves.  
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4.2. L’habitatge 
 
 
Bona qualitat del parc d’habitatges  

 
El parc d’habitatges de Llagostera compta amb unes 3.000 unitats. El 60 % dels habitatges 
són relativament nous (tenen menys de 30 anys) i més del 90 % dels habitatges presenten 
un bon estat de conservació.  
 
La superfície mitjana del parc d’habitatges és d’uns 93 m2, i en relació al parc d’habitatge 
comarcal, els habitatges de Llagostera presenten unes característiques més uniformes, és a 
dir, la major part de l’habitatge té entre 70 i 100 m2 i el percentatge d’habitatge de superfície 
molt reduïda és molt escàs. 
 
Tenint en compte que la major part de l’habitatge nou s’urbanitza, bé en el nucli urbà bé en 
les urbanitzacions, cal suposar que la superfície dels habitatges de les urbanitzacions és 
superior a la mitjana, mentre que en el nucli urbà és inferior a aquesta.  
 
 

Comparativa de les característiques del parc d’habitatges. Any 1991 
 

Municipi Habitatges amb un grau 
de conservació bo (%) 

Superfície mitjana 
de l’habitatge (m2) 

Llagostera 90,6 93 
Caldes de 
Malavella 89,2 105 

Cassà de la Selva  89,1 111 
Girona 86,8 93 
Sta. Cristina d’Aro 99,9 120 
Tossa de Mar 91,2 90 
Vidreres 96,0 103 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 2002 
 
 
 
Més del 15% dels habitatges desocupats  
 
Llagostera compta amb uns 3.000 habitatges, dels quals entre un 15 i un 18 % són vacants i 
entre un 14 i 17 % són segones residències. A l’any 1996, l’habitatge buit presentava nivells 
mitjans o baixos dins del nucli urbà de Llagostera i 
força elevats fora del nucli urbà (masos aïllats, 
veïnats i urbanitzacions).  
 
Tant des del punt de vista de l’ocupació com de 
l’equilibri del territori, és important la reducció del 
percentatge d’habitatge buit, tot i que en ocasions 
resulta molt difícil degut a la manca de recursos 
econòmics per a la seva rehabilitació, el mal estat 
de conservació, les reticències del propietari a 
llogar-lo, etc. Tanmateix és important prioritzar les 
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polítiques de rehabilitació i recuperació del parc d’habitatges.  
Un  preu de l’habitatge força competitiu 

 
El preu dels habitatges de Llagostera és lleugerament inferior al dels municipis del seu 
entorn (Cassà i Girona), i molt inferior al preu mitjà del conjunt de Catalunya. Tanmateix, cal 
destacar l’escassa oferta d’habitatge nou o usat en relació amb la d’altres municipis del 
Gironès.  
 
Aquest fet, juntament amb la seva ubicació geogràfica estratègica pot generar unes 
perspectives de creixement molt importants. Aquesta situació pot generar una important 
pressió urbanística que cal planificar de manera ordenada i segons un model urbà clar, i 
evitar que s’accentuï el caràcter de poble dormitori del municipi.  
 
 
El 20 % dels habitatges construïts en els darrers 10 anys són de protecció social  

 
Entre 1992 i l’any 2001 a Llagostera es varen construir més de 420 habitatges. D’aquests, un 
total de 84 habitatges eren de protecció oficial, és a dir prop del 20 % dels habitatges 
construïts. La major part d’aquests habitatges corresponen a la promoció d’un edifici de més 
de 40 habitatges ubicat al C/ Camprodon (pràcticament al límit entre el nucli urbà i el polígon 
industrial). En un futur és important la promoció d’habitatges de protecció tenint en compte 
les necessitats d’habitatge d’alguns sectors de la població (població jove, immigrants, etc.). 
 
El percentatge d’habitatge de protecció oficial construït a Llagostera en la darrera dècada 
(20%) es troba en sintonia a les especificacions de la nova Llei d’urbanisme (Llei 2/2002, 
d’urbanisme) que especifica que els plans d’ordenació urbanística municipal han de reservar, 
com a mínim, per a la construcció d’habitatges de protecció pública, el sòl corresponent al 
20% del sostre que, per a l’ús residencial de nova implantació, es qualifiqui tant al sòl urbà 
com al sòl urbanitzable. 

 
 

Nre. d’habitatges de protecció oficial construïts entre 1992-2001 
 

Municipi  Nre. habitatges 
Llagostera 84 
Caldes de 
Malavella 48 

Cassà de la Selva  14 
Girona 1.044 
Sta. Cristina d’Aro 11 
Tossa de Mar 2 
Vidreres 8 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 2002 
 
 
Baixa implantació d’habitatges bioclimàtics  

 
A banda de concebre l’habitatge des del punt de vista de la seva habitabilitat, amb unes 
condicions tècniques i sanitàries adequades, cal tendir i fomentar les formes de construcció 
més sostenibles.  La construcció bioclimàtica i amb criteris de sostenibilitat (eficiència 
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energètica, ús d’energia solar, ús de materials de baix impacte ambiental) no està gens 
implantada en el municipi.  
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4.3. Salut i protecció social 
 
 
Serveis sanitaris centralitzats a Cassà de la Selva 
 
Cassà de la Selva estructura l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) que dóna assistència a 8 municipis, 
d’entre els quals hi ha Llagostera. Fins fa poc, aquesta ABS presentava una mancança de 
serveis, resolta en bona part amb l’ampliació i canvi de gestió del CAP de Cassà de la Selva.  
 
De la seva banda, Llagostera disposa d’un consultori, ubicat al Pg. Pompeu Fabra, que 
compta amb 3 metges, 4 ATS, 1 pediatre i 2 administratius/ves. L’horari de consulta del 
centre és de dilluns a divendres de 8 a 21 hores i cobreix les visites ordinàries i les urgències 
i assistències domiciliàries que sorgeixen durant l’horari de consulta. Fora d’aquest horari cal 
adreçar-se al CAP de referència de Cassà. Els serveis específics del CAP de Llagostera són el 
de llevadora, d’extraccions de sang i el de pediatria. 
 
També cal destacar que, després de les obres d’ampliació del Centre Sanitari, a principis de 
2003 entrarà en ple funcionament. Amb aquesta ampliació s’incrementarà la superfície del 
centre de 293 m2 a 576 m2, a més de permetre l’acolliment de nous serveis sanitaris 
(d’odontologia, i major implantació de protocols sanitaris i la progressiva informatització dels 
historials dels pacients). Per tant amb l’ampliació del Centre Sanitari de Llagostera el 
municipi adquirirà una major autonomia i millorarà els seus serveis sanitaris.  
 
 
 
Futura millora del servei sanitari d’atenció primària 
 
L’ampliació de recursos humans i materials del centre ha de permetre una millora global del 
servei sanitari d’atenció primària. Les principals àrees de millora són les següents: 
 

- (a curt termini) Implantar un major nombre de protocols  
- (a curt termini) Completar la informatització de la història clínica d’atenció 

primària dels usuaris.  
- (a mig termini) Reduir el consum farmacèutic de la població (actualment molt 

elevat). 
- (a mig termini) Potenciar la prevenció de la malaltia vers l’atenció curativa.  
- (a mig termini) Millora de la formació i la investigació.  
- (a mig termini) Millorar la coordinació amb la resta de centres sociosanitaris, 

entre d’altres. 
 
 
Un servei fix d’ambulància durant tot l’any 

 
Llagostera disposa d’un servei d’ambulància fixa durant tots els mesos de l’any. Fins l’any 
passat, aquest servei únicament es prestava durant els mesos d’estiu.  
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Dues farmàcies per a una població de 6.000 habitants 
 

Fins a l’any 2001, a Llagostera només hi havia una farmàcia, i recentment n’han obert una 
altra. Així i tot, el nombre de farmàcies continua essent molt baix (una farmàcia per cada 
3.000 habitants) en comparació a la mitjana de la comarca del Gironès (una farmàcia per 
cada 1.900 habitants).  
 
D’altra banda, cal tenir present que una part significativa de la població de Llagostera té una 
farmàcia a més de 500 metres de distància (habitatges de Can Gotarra, sector Ganix, sector 
Fonollerons, habitatges del nord de la travessia, propers al polígon industrial, així com la 
població de les urbanitzacions i dels veïnats).  
 
 
L’atenció individual i familiar cobreix més del 5 % de la població 
 
Els serveis socials d’atenció primària són el punt d’accés immediat i el graó del sistema de 
serveis socials més proper al ciutadà i dels seus ambients familiars i socials. Aquest servei 
s’adreça amb caràcter general a tota la població, en especial a aquells individus, famílies, 
grups o col·lectius, que per situacions determinades, es troben en dificultats amb elles 
mateixes o amb el seu entorn social i/o familiar. 
 
Organitzativament, els serveis socials de Llagostera depenen del Departament de Serveis 
socials del Consell Comarcal del Gironès i compten amb un equip similar al que marca la Llei 
de Serveis Socials, és a dir una treballadora social, una educadora social i suport 
administratiu a mitja jornada. A l’any 2000 els serveis socials van iniciar un programa 
d’informatització de les dades fet que permetrà una major agilitat en la consulta i la gestió 
dels diferents expedients i millorar el servei en el seu conjunt.  

 
Durant l’any 2001 els serveis socials de Llagostera van atendre a un 5,1 % de la població, 
valors similars als del conjunt de la comarca del Gironès. Avaluant els serveis prestats es pot 
concloure que no hi ha situacions de desatenció per manca de professionals, tot i que sovint 
són necessaris l’aplicació d’altres recursos especialitzats que no es troben en el territori (s’ha 
d’anar a Girona) a més de trobar-se col·lapsats, el que provoca una atenció reduïda i una 
coordinació dificultosa entre serveis. 
 
Analitzant la piràmide d’edats de la població atesa pels SSAP de Llagostera observem que el 
60 % dels infants entre 6 i 15 anys són nens. Aquest fet es pot interpretar com que els 
menors amb dificultats manifesten unes conductes negatives cap a l’exterior amb més 
facilitat si són nens. Pel contrari les nenes que pateixen algun tipus de dificultat o trastorn, 
els resulta més difícil exterioritzar-ho.  
 
Entre els 16 i els 24 anys, els adolescents tendeixen a desmarcar-se de la família, l’escola i 
els serveis que pretenen atendre’ls, reagrupant-se en colles d’iguals.  
 
A partir dels 24 anys, la població femenina és normalment qui s’adreça als SSAP, sobretot 
com a representants de la família. És a dir, són elles qui fan la demanda d’atenció, malgrat 
no sempre són elles les persones objectiu d’aquesta atenció, sinó un dels membres de la 
família, o molt sovint el conjunt de la família. 
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La salut, inadaptació social, dificultats econòmiques i la problemàtica escolar els 
principals motius d’atenció social 

 
La majoria de les persones que acudeixen a serveis socials de Llagostera ho fan per motius 
relacionats amb problemes de salut o disminució (14,1 %), inadaptació social (13,6 %), 
dificultats econòmiques (13,2 %) i problemes escolars (12,5 %). No obstant això, en les 
estadístiques analitzades únicament  s’apunta el problema principal tot i que sovint es tracta 
de persones amb diferents problemàtiques socials.  
 
D’altra banda, també cal destacar que l’apartat “altres” un 30’45% de les persones ateses. 
En aquest apartat hi destaca l’orientació de recursos i les tasques d’atenció als immigrants. 
 
L’any 2001 els serveis socials van tractar 105 casos – tant individuals com familiars - amb 
problemàtiques d’àmbit econòmic, dos terços dels quals corresponen a casos amb un nivell 
insuficient o nul d’ingressos. En aquest sentit la tasca de serveis socials es basa 
principalment en: intervencions que permetin aprendre fórmules d’organització econòmica de 
la llar, l’ajut en la recerca de feina i la tramitació de prestacions econòmiques d’urgència, 
ajuts i beques, o tramitació d’altres tipus de prestacions (pensions d’invalidesa, jubilació, 
PIRMI, etc.).  
 
D’altra banda hi ha un percentatge significatiu de persones ateses pels serveis socials que 
pateixen malalties cròniques (un 45 %) i problemes relacionats amb la salut mental (un 17 
%), sobretot en sectors molt joves de la població. Les problemàtiques relacionades amb la 
salut, són les més nombroses en relació al total de problemàtiques treballades des de 
l’UBASP. 
 
Una altra problemàtica important són les dificultats d’adaptació social. Es considera que la 
persona pateix inadaptació social, quan la seva conducta provoca una disfunció de la relació 
que estableix amb ell mateix i amb el seu entorn, fent perillar la seva estabilitat i la de les 
persones que s’hi relacionen. Dins d’aquesta problemàtica cal destacar les actuacions 
d’orientació jurídica i les d’integració d’immigrants.  
 
 
La residència geriàtrica, un servei  important per Llagostera 

 
Llagostera -com en moltes d’altres poblacions- té el problema d’una tendència a l’envelliment 
de la població. Això vol dir entre d’altres coses que cada vegada hi ha més persones grans i 
per això cal que els serveis i la gestió municipal s’adaptin a aquesta nova situació.  
 
En aquest sentit, l’existència de la Residència Geriàtrica que a més fa funcions de Centre de 
Dia esdevé un recurs importat, que de ben segur en els propers anys caldrà potenciar.  
 
D’altra banda, a Llagostera existeix l’associació de voluntariat “AVORA”, que realitza 
acompanyaments i ajut a domicili en persones grans. Potenciar les accions de voluntariat, en 
general, i concretament en aquest àmbit ha de ser una de les prioritats futures.  
 
 
 
 
 

Document II: Diagnosi municipal 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 

86



 
 
Baixa accessibilitat de les persones amb disminució física 

 
Un 2,3 % de les persones que viuen a Llagostera presenten problemes de disminució física o 
psíquica. En aquest sentit hem de fer esment dels greus problemes d’accessibilitat que tenen 
la majoria d’equipaments i instal·lacions al municipi, així com els problemes d’accessibilitat 
que presenten molts dels carrers del nucli urbà.  
 
Per aquest motiu, resulta positiu que Llagostera ja disposi d’un pla d’accessibilitat municipal, 
el qual cal aplicar-lo totalment abans de finalitzar l’any 2006.  
 
 
Bona coordinació entre els serveis socials i sanitaris 
 
Les persones ateses pels serveis socials de Llagostera que necessiten de la intervenció de 
serveis especialitzats es deriven cap a d’altres centres o equips (Centre de Salut Mental, el 
CAPIP, Centres d’atenció a les drogodependències, entre altres). En aquestes situacions 
sovint els serveis socials perden el seguiment del pacient degut a una manca de coordinació i 
comunicació entre els diferents serveis. No obstant això, l’any 2001 des de serveis socials de 
Llagostera es van fer 336 coordinacions externes.  
 
 
 
L’atenció social als immigrants 
 
El nombre de població atesa des de serveis socials s’ha vist augmentada considerablement 
des de la creixent arribada de població immigrada procedent bàsicament d’Àfrica (Marroc i 
Gàmbia). Les principals dificultats afegides, al ja de per sí complicat procés migratori, és la 
incorporació tardana a l’escola per part dels infants i joves, les dificultats de relació amb els 
nous costums socials per part de les dones, els problemes d’habitatge, les condicions 
laborals no sempre òptimes pels homes, entre altres.  
 
Per altra banda no s’ha de perdre de vista que la població autòctona també ha de fer un 
procés d’assimilació i que aquest hauria de passar per un major coneixement mutu entre les 
diferents cultures presents a Llagostera. 

 
A banda dels serveis socials d’atenció primària, existeixen d’altres recursos importants tant 
per evitar les problemàtiques socials com per afavorir-ne la interrelació cultural. Aquests 
recursos són:  
 
- la Comissió intercultural on hi són representades les escoles, serveis socials, les 

associacions de pares i mares d’alumnes i un mediador intercultural. Aquesta comissió 
pretén donar respostes globals al col·lectiu immigrant del municipi.  

 
- El taller “LACOLI DRASA” d’alfabetització per a dones immigrats, on hi assisteixen unes 

20 dones marroquines i gambianes. Aquest taller ofereix a més un servei d’atenció als 
fills de les dones que hi assisteixen a fi de facilitar que aquestes hi puguin anar amb 
continuïtat. 
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- L’Ajuntament de Llagostera, mitjançant el GRAM té una persona marroquí que fa les 
funcions de mediador amb aquest col·lectiu. 

 
4.4. Educació 
 
 
Llagostera disposa d’una bona oferta educativa  
 
Llagostera disposa de 4 centres d’educació que cobreixen les necessitats de la població des 
de 0 a 18 anys (excepte en la formació professional), amb una població escolaritzada de més 
de 850 alumnes. El 85,06 % dels estudiants de Llagostera de 0 a 18 anys cursen estudis en 
centres del propi municipi, la resta es desplaça fonamentalment a centres de Girona, Sant 
Feliu de Guíxols i Cassà de la Selva, fonamentalment per cursar la secundària (ja que 
compten amb una oferta educativa més complerta).   
 
 

Alumnes matriculats en centres de Llagostera al sector públic i privat – concertat. Curs 2000/01 

61

101

229

202

69

98

62
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Infantil (llar d'infants)

Infantil (parvulari)

Primària

Secundària obligatòria

Secundària (batxillerat)

Públic Privat

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 2002 
 
 
Respecte a l’any 1996, la situació actual presenta una clara millora, ja que en aquell moment 
els estudiants de secundària i batxillerat de Llagostera s’havien de desplaçar a fora del 
municipi (principalment cap a Cassà de la Selva) per cursar aquests estudis. La situació 
actual  incrementa el sentit de pertinença dels joves cap el municipi, reforça les relacions 
grupals, alhora que redueix les necessitats de desplaçament externs (sovint amb vehicle 
privat)   
 
Tot i això, l’IES presenta dues mancaces força significatives:  
 

- Una clara mancança estructural. Actualment compta amb una ubicació provisional 
(en barracons) a la urbanització de Can Gotarra, a l’espera de la instal·lació 
definitiva (al curs 2003-2004) en el nou edifici ubicat al sector Ganix.  

- Aproximadament el 40 i el 50 % dels alumnes que acaben l’ESO, no continuen en 
el centre, ja que o bé abandonen els estudis (percentatge força reduït), o bé 
continuen en centres de Girona, Sant Feliu de Guíxols. Caldria incrementar l’oferta 
educativa (sol·licitar cursos formatius) i potenciar que l’alumnat de Caldes de 
Malavella (que actualment va a Cassà) es derivi cap a Llagostera.  
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La llar d’infants, un recurs educatiu a mantenir i potenciar  
 
La Llar d’Infants Municipal (en bona part finançada per l’Ajuntament) acull una mitjana de 60 
alumnes cada any. Aquest centre, garanteix per un costat una certa continuïtat en el procés 
educatiu dels infants (la informació de l’evolució del nen/a és de molt fàcil accés), alhora que 
és un gran recurs pels propis pares, que no es veuen obligats a traslladar els infants cap al 
municipi de treball.  
 
 
Bon funcionament del Consell Escolar Municipal  
 
A Llagostera existeix un Consell Escolar Municipal format per polítics, personal docent i no 
docent, alumnes de l’IES i pares/mares de tots els centres. El Consell es reuneix 3-4 vegades 
a l’any i presenta un bon funcionament. En un futur és important mantenir les seves 
funcions, i alhora disposar d’una planificació estratègica amb objectius clars i quantificables i 
realitzar una autoavaluació del compliment dels objectius. 
 
 
Les AMPES,  un col·lectiu dinàmic i participatiu 
 
En conjunt les Associacions de mares i pares dels diferents centres escolars (AMPES) són 
força actives. L’AMPA de l’IES disposa de 3 comissions (de festes, cultura i d’activitats 
extraescolars) i cada any organitza un programa d’activitats adreçats als pares amb 
conferències, participació en les activitats del centre, ajuda en la compra de materials, etc.   
 
És important continuar potenciant, des de l’ajuntament i des dels propis centres educatius, 
les iniciatives de les AMPES, com a instrument per a fomentar la participació de les escoles 
en la vida social del poble.  
 
 
La importància de continuar amb la formació d’adults 
 
Segons el nivell d’instrucció actual (estudis cursats per a la població), el 78% dels 
llagosterencs només disposa de l’EGB. Aquest percentatge és netament superior a la mitjana 
comarcal (67,5%) i de Catalunya (67,4%).  
 
 

Població, segons els nivells d’instrucció (1996) 
 

Nivell d’instrucció Llagostera Gironès Catalunya 
Primària incompleta 15,93 14,28 15,97 

EGB 1ª etapa 52,63 37,88 35,68 
EGB 2ª etapa 9,73 15,32 15,88 
FP 1er grau 6,09 5,69 6,29 
FP 2n grau 3,27 3,38 4,41 
BUP i COU 6,18 10,36 10,02 
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Títol mitjà 3,60 5,91 5,21 
Títol superior 2,56 5,47 4,80 

 
Font: Web del l’Institut d’Estadística de Catalunya.2001 
 
Dins el col·lectiu de persones que s’han quedat a l’etapa d’EGB destaca el gran nombre de 
joves (més del 45%) d’entre 20 i 24 anys que han finalitzat els estudis a la segona etapa de 
l’EGB.  
 
Des de ja fa uns anys, Llagostera disposa d’una Escola d’adults, que s’estructura en tres 
branques: l’escola de dibuix i de pintura, l’escola d’artesania i l’escola d’adults que compta 
amb cursos d’educació pel lleure (tast de vins, jardineria, punta de coixí, ioga, gimnàs, cuina, 
etc.) i de formació continuada (català, investigació històrica d’àmbit local, etc.). L’oferta de 
cursos de l’escola d’adults varia en funció del nivell d’acceptació.  
 
Per tant l’Escola d’Adults és un recurs important en l’educació d’adults, especialment en 
l’educació pel lleure. Així, cal potenciar i ampliar les seves funcions de l’Escola d’Adults 
sobretot en l’àmbit de la formació continuada. 
 
 
Elevat nivell de coneixement del català 
 
El nivell de coneixement del català a Llagostera és elevat, doncs la pràctica totalitat dels 
ciutadans l’entenen i la majoria l’utilitzen com a llengua de transmissió. No obstant això, 
l’arribada de població nouvinguda de fora l’estat pot fer reduir l’ús del català com a llengua 
de transmissió. En aquest sentit és important que des de l’escola d’adults es programin 
cursos de formació dirigits a la població immigrada per tal de facilitar la integració a la 
llengua i a la cultura pròpies.  
 
 
La immigració i l’escola 
 
El fet migratori que s’està donant en els darrers cinc anys a Llagostera té una clara 
incidència en el món educatiu, per l’increment de la població escolar d’origen immigrant. 
Actualment els centres de primària presenten un percentatge de població immigrant de fins 
al 20-25 %, mentre que a l’IES aproximadament el 15 % de l’alumnat és d’origen immigrant.  
 
Davant d’aquesta situació cal:  
 

- Impulsar un projecte educatiu que hi participin tots els centres escolars del 
municipi, i plantegi una distribució consensuada i equilibrada dels immigrants a 
les diferents escoles de Llagostera (des de l’any 2000, amb la declaració de 
Llagostera com a zona específica de matriculació aquesta redistribució entre 
ambdós centres de primària ja és efectiva). 

- Una major dotació de recursos humans per tal de poder atendre en condicions els 
alumnes nouvinguts. Aquesta dotació cal encaminar-la fonamentalment al suport 
lingüístic previ al suport en les aules.  

- Mantenir i potenciar la Comissió Intercultural creada a l’any 1998 i formada entre 
d’altres per representants dels centres educatius del municipi i que té per objectiu 
optimitzar i coordinar les actuacions en matèria d’immigració. 
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El Casal Parroquial i el Casino Llagosterenc, dues entitats amb molta activitat 
social 
 
Tant el Casal Parroquial com el Casino Llagosterenc són dues de les principals entitats del 
municipi, i amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament organitzen una quantitat important 
d’actes lúdics i cultural. D’altra banda, aquestes dues entitats també completen en part 
l’oferta educativa no reglada com per exemple en les classes de música que es realitzen des 
del Casino Llagosterenc o el Casal d’Estiu organitzat anualment pel Casal Parroquial. 
 
 
 

Document II: Diagnosi municipal 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 

91



4.5. Associacionisme i activitat cultural  
 
 
Una xarxa associativa força dinàmica 
 
Dins del terme municipal de Llagostera hi ha 11 entitats esportives i 13 de culturals, totes 
elles conformen un teixit associatiu força actiu i dinàmic. El teixit associatiu genera una 
quantitat important d’actes culturals, lúdics i esportius. L’activitat cultural es coordina des de 
la regidoria de Cultura, Festes i Joventut, mentre que l’esportiva –sobretot centralitzada des 
del pavelló municipal– es promou des del Patronat Municipal d’Esports. 
 
 
Importància de les activitats esportives 
 
Dins del municipi hi ha 11 entitats esportives, que desenvolupen i practiquen diferents 
esports (futbol, bàsquet, escacs, handbol, escacs, patinatge, etc.). Globalment es considera 
que hi ha més de 400 esportistes en el municipi, és a dir el 7 % de la població del municipi. 
Per tant l’esport té una esdevé força important dins del municipi.  
 
Totes aquestes entitats s’agrupen en Patronat Municipal d’Esports de Llagostera. Aquest 
organisme promou l’esport, alhora que gestiona i administra les diferents infrastructures 
esportives del municipi. Aquest model de gestió resulta força adequat i participatiu. 
 
 
Bona col·laboració entre l’ajuntament i les entitats més dinàmiques del municipi 
 
L’Ajuntament de Llagostera té signat un conveni amb les entitats més actives del municipi: el 
Casal Parroquial Llagosterenc, el Casino Llagosterenc, la Colla gegantera i el Butlletí de 
Llagostera. Aquests convenis resulten positius tant per l’entitat com per l’Ajuntament, ja que 
l’Ajuntament s’assegura un nombre determinat d’activitats i l’entitat s’assegura bona part del 
finançament. 
 
En la resta d’entitats, la dotació econòmica que reben de l’Ajuntament varia segons 
trajectòria de cada entitat i de les activitats que organitzen, sense haver-hi cap sistema 
formal de sol·licitud de subvencions. 
 
 
Necessitat d’incrementar els recursos destinats als mitjans de comunicació locals 
 
Llagostera disposa de dos mitjans de comunicació locals: la revista el Butlletí de Llagostera i 
la ràdio municipal de Llagostera. El primer disposa de més de trenta anys d’història, i en 
l’actualitat té una periodicitat trimestral i cada número consta d’unes 100 pàgines. Per altra 
banda Llagostera ràdio disposa d’una programació pròpia d’unes 5 hores diàries i està 
formada per diferents col·laboradors que fan ràdio sempre com a afeccionats.  
 
Per garantir la independència dels mitjans de comunicació locals, la seva pluralitat política, 
social i cultural, l’orientació i la qualitat dels continguts dels mitjans de comunicació existeix 
el Consell Municipal de Comunicació Local. Aquesta pot ser una bona eina de seguiment per 
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a aconseguir una professionalització i incrementar i millorar la informació local en els mitjans 
de comunicació locals.  
 
Projecte d’un nou equipament cultural 
 
La biblioteca Julià Cutillé de Llagostera, s’ubica a la planta baixa i primera planta de la Casa 
de les Vídues. Aquesta biblioteca presenta un fos bibliogràfic important, però en canvi la 
seva ubicació i superfície resulten molt poc adequats.  
 
 

Recursos present i teòrics de la biblioteca Julià Cutillé de Llagostera 
 

Què hi ha Què hi hauria d’haver 
Personal: 1 bibliotecari, 1 auxiliar, 1 subaltern Personal: 1 bibliotecari, 2 auxiliars 
Fons: 17.605 documents Fons: 15.000 documents 
Superfície: 180 m2 Superfície: 500 m2

Punts de lectura: 18 per adults, 8 per a infants, 4 
per a revistes, 1 per a àudio-visuals 

Punts de lectura: 25 per adults, 20 per a infants, 
6 per a revistes, 4 per a àudio-visuals 

 
 
No obstant això, recentment l’Ajuntament de Llagostera ha adquirit una antiga fàbrica 
ubicada al costat de les escoles on s’hi instal·larà la nova biblioteca i equipaments culturals. 
Aquest edifici ha de resoldre part dels problemes infrastructurals que presenta l’actual 
biblioteca, i es preveu que l’adequació d’aquest edifici estigui realitzada en el termini de dos 
anys. 
 
 
Existència de 3 museus locals, però molt poc visitats 
 
Dins del terme municipal de Llagostera existeixen 3 museus: el museu del Dolmen (d’història 
i prehistòria), el museu etnològic (d’utillatge de l’agricultura i la indústria del suro) i el museu 
fundació Emili Vilà (de pintura). El dos primers són de gestió pública i aquest darrer és de 
gestió i propietat privada.  
 
Tots els museus de Llagostera són de petites dimensions i en el cas dels de gestió pública 
l’horari d’obertura al públic és molt limitat. Aquest fet, entre d’altres (ubicació, difusió, etc.), 
provoquen que excepte durant els dies de festa major, el nombre de visitants als museus 
sigui molt baix.   
 
Recentment s’ha creat una Comissió de Cultura que s’ocuparà de gestionar diferents 
equipaments culturals i especialment els museus de Llagostera. És important que des 
d’aquesta comissió es valori aspectes claus pel futur i continuïtat dels museus (espai 
adequat, continguts, estratègies de futur, promoció i difusió de les seves activitats, etc.). 
 
 
Un patrimoni arquitectònic destacable 
 
Les Normes subsidiàries de Planejament de Llagostera assenyalen un bon nombre d’edificis o 
conjunts d’interès dins del terme municipal (conjunt del casc antic, cases nº 1 i 2 de la Plaça 
de la Llibertat, església parroquial de Sant Feliu, ermita de Sant Llorenç, can Caciques, 
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quadra d’en Ribes i Cal Domer Petit, torre Albertí i capella del Roser, etc.). Aquest patrimoni 
arquitectònic, tot i ser limitat, presenta múltiples aspectes rellevants, tot i que en alguns 
casos el seu estat de conservació no és massa bo.  
Cal impulsar actuacions de rehabilitació dels diferents elements que conformen el patrimoni 
arquitectònic del municipi i realitzar actuacions de difusió. Aquests elements a banda de ser 
importants en la seva vessant històric – arquitectònica, també poden conformar una eina per 
a potenciar el turisme a Llagostera.  
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4.6. Diagnosi estratègica global: punts forts i punts febles del municipi 
 
 

Sostenibilitat social 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 
4 L’arribada de població immigrada (procedent de la resta de Catalunya 

i de fora de l’Estat) ha permès compensar la taxa de creixement 
vegetatiu negatiu de Llagostera  i minimitzar l’envelliment de la 
població. 

 
 Bona qualitat del parc d’habitatges  

 
 Preu de l’habitatge nou similar o inferior al de les poblacions veïnes 

 
 L’any 2000 es varen construir més de 40 habitatges de protecció oficial 

 
 Propera ampliació de les actuals instal·lacions del centre sanitari de 

Llagostera 
 
 Existència de diferents recursos socio-sanitaris com són: la Residència 

Geriàtrica que a més fa funcions de Centre de Dia i Llar de Jubilats, el 
Pis Assistit per a persones amb disminució psíquica i el taller “LACOLI 
DRASA” d’alfabetització per a dones immigrats 

 
 Existència d’un servei comarcal d’atenció domiciliària per a infants amb 

problemes familiars (SADIA) 
 
 Llagostera disposa d’un Pla d’Accessibilitat a l’espai públic (tot i que 

aquest no contempla l’adequació dels equipaments municipals). 
 

 Existència de 4 centres d’educació que cobreixen les necessitats 
educatives de la població des de 0 a 18 anys. 

 
 La major part de la població en edat escolar del municipi estudia en 

centres de Llagostera com a mínim fins als 16 anys 

 
4 En els darrers 5 anys la població de fet que viu en urbanitzacions 

pràcticament s’ha duplicat 
 
4 Augment progressiu de l’índex d’envelliment. Més d’un 20 % de la 

població té 65 anys o més. 
 
4 Taxa de creixement vegetatiu negatiu en els darrers 15 anys.. 
 
4 Entre el 15 i el 18 % dels habitatges es troben desocupats. Aquest 

percentatge és molt superior en les urbanitzacions i veïnats. 
 
4 Nul·la introducció de criteris bioclimàtics i de sostenibilitat en la nova 

edificació. Baixa implantació d’energies renovables en els habitatges 
 
4 Llagostera pertany a l’Àrea Bàsica de Salut de Cassà de la Selva, i per 

alguns serveis sanitaris i en determinats horaris s’han de desplaçar 
cap a aquest municipi  

 
4 El nombre de farmàcies de Llagostera és baix en comparació amb la 

mitjana comarcal 
 
4 Dependència de Girona pel què fa als serveis socials especialitzats. En 

ocasions, quan els serveis socials de Llagostera deriven una persona 
cap a serveis especialitzats el seguiment resulta difícil. 

 
4 Increment de les problemàtiques socials relacionades amb el fenomen 

migratori creixent que viu el municipi. 
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Sostenibilitat social 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 
 Construcció del nou centre de l’Institut d’Ensenyament Secundari 

 
 Llagostera disposa d’una Unitat d’Escolarització Externa destinada a 

aquells alumnes amb més dificultats per a l’adaptació a l’ensenyament  
 
 Des de finals de l’any 2000, Llagostera és zona específica de 

matriculació per als centres de primària 
 
 Bon funcionament del Consell Escolar Municipal  

 
 Bon nivell de coneixement i ús de la llengua catalana 

 
 Existència de 24 entitats i associacions locals, la majoria d’elles força 

actives 
 
 L’Ajuntament de Llagostera ha signat un conveni amb algunes de les 

entitats més actives del municipi, que assegura la programació 
d’activitats en el municipi 

 
 El Patronat Municipal d’Esports mou un total de 413 esportistes 

 
 

 
 Nivell d’instrucció relativament baix 

 
 Fins a l’any 2000, Llagostera disposava d’una Escola de Música 

subvencionada pel Consell Comarcal del Gironès, però el baix nombre 
de matriculats ha fet desaparèixer aquest servei 

 
 Cert dèficit d’equipaments culturals 

 
 
 La biblioteca municipi presenta una mala accessibilitat, i clares 

limitacions d’infrastructura i superfície. 
 
 
 Tot i disposa de tres museus, el nombre de visites i l’horari d’obertura 

és molt limitat 
 
 Deficient estat de conservació d’alguns elements que conformen el 

patrimoni cultural i arquitectònic del municipi 
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5.  Conclusions sobre Llagostera i el seu encaix 
territorial  

 
 
Tot i que l’auditoria municipal i el Pla d’acció local de Llagostera pren el municipi com a 
àmbit territorial, és evident que les relacions de Llagostera amb els municipis de l’entorn són 
molt importants i que cal tenir-les presents alhora d’entendre i valorar la realitat present i 
futura de Llagostera. 
 
Llagostera és situa al sud de la comarca del Gironès, encaixat entre les comarques de la 
Selva i el Baix Empordà. Aquesta situació estratègia entre Girona i la Costa Brava, en una 
àrea de fort creixement econòmic, condiciona clarament les perspectives de futur de 
Llagostera. 
 
Aquesta situació estratègica de Llagostera també s’ha fet notar amb la població, que en les 
darreres èpoques ha anat creixent de manera constant, fins arribar als 6.059 habitants 
actuals. No obstant això, i degut al caràcter rural del municipi i no ser un municipi de costa, 
els valors de creixement de la població no han estat tant espectaculars com en d’altres 
municipis veïns. Certament, aquest creixement de la població es deu a l’arribada de població 
nouvinguda, que en els darrers anys procedeix principalment del Marroc i Gàmbia. Per altra 
banda l’índex d’envelliment de la població, més del 20% de la població té més de 65 anys, és 
superior a la mitjana comarcal. Aquesta situació, marcada per un progressiu envelliment de 
la població i per l’entrada de població nouvinguda de fora l’estat, és un fet que es dona en 
bona part dels municipis de Catalunya. Es tracta doncs de planificar els recursos socials 
(habitatge, educació, treball, etc.) tenint en compte aquesta nova realitat municipal, amb 
l’objectiu de mantenir i enfortir la cohesió social de Llagostera.  
Podríem concloure que el creixement demogràfic que ha tingut Llagostera en els darrers 
anys ha superat fins hi tot les previsions que feia el planejament vigent (aprovat l’any 1983), 
i sobretot destacar que s’ha produït un canvi en les previsions de residents fixes i segones 
residències. Així, si el planejament vigent destinava la major part del creixement a les 
segones residències, la realitat mostra que el percentatge d’habitatges destinats a primera 
residència és molt important. Això significa que bona part dels habitatges de les 
urbanitzacions de la plana Llagostarenca (Llagostera Residencial, La Canyera, La Mata, Mont-
rei, Manso Gotarra) s’han convertit en primeres residències. Això suposarà la necessitat de 
millorar la qualitat de l’espai urbà d’aquestes urbanitzacions i potenciar l’accessibilitat  i les 
connexions entre el poble de Llagostera i aquestes urbanitzacions, per tal de millorar la 
cohesió urbana i social del municipi. 
 
Llagostera disposa de bones comunicacions per carretera, que permeten una bona 
accessibilitat respecte la xarxa principal de comunicació (A-7, eix transversal, aeroport, etc.), 
així com a Girona i els municipis de la Costa Brava. Si bé aquesta xarxa de comunicacions 
permet una bona accessibilitat als diferents centres d’atracció, també genera un important 
trànsit de pas pel municipi, amb uns efectes ambientals negatius.  
Dèiem abans que les relacions i la mobilitat entre Llagostera i els municipis del seu entorn 
immediat són fortes. En aquest sentit Llagostera es presenta com un municipi generador de 
desplaçaments. És a dir, hi ha més Llagosterencs que, per motius de treball, surten fora el  
municipi que persones que vinguin a treballar al municipi, destacant un forta relació amb 
municipis de l’entorn (Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Sant Cristina d’Aro) i Girona.  
No obstant això, podríem valorar en més del 50% el nombre de Llagosterencs ocupats que 
treballen dins el municipi, tot i que s’observa una tendència a la baixa.  
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És evident que les estratègies municipals no poden aturar aquest augment de la mobilitat de 
les persones. Però, des del punt de vista de la sostenibilitat local, és important reforçar el 
dinamisme econòmic de Llagostera, i afavorir que les persones de Llagostera puguin trobar 
feina en el propi municipi com a fórmula per enfortir la cohesió social i la vitalitat del 
municipi. També és necessari promoure sistemes de transport més eficients i sostenibles que 
el que suposa el transport individual amb vehicle privat, que avui és el majoritari. Es tracta 
de potenciar, de manera conjunta amb els municipis veïns, uns millors serveis de transport 
públic, sobretot entre els municipis de més relació (Girona, Cassà de la Selva, Caldes de 
Malavella, Sant Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, etc.).    
  
També cal tenir present l’encaix territorial alhora de valorar l’estructura econòmica del 
municipi. El sector industrial de Llagostera, amb 59 establiments i una ocupació de prop de 
600 persones), té unes perspectives importants de creixement. En els darrers anys està 
apareixent una demanda de sòl industrial provinent de municipis veïns (sobretot dels 
municipis costaners pròxims). Aquesta nova situació planteja a l’Ajuntament la conveniència 
de dotar unes reserves de sòl industrial per tal de acollir aquesta demanda industrial d’àmbit 
supramunicipal. És important que les noves activitats econòmiques que s’implantin en el 
municipi també integrin criteris de sostenibilitat,  endegant sistemes de gestió ambiental a 
les empreses i reduint els seus impactes ambientals sobre el territori. El sector terciari 
Llagostera, tot i que ha anat guanyant pes específic en els darrers any (sobretot pel sector 
serveis), es caracteritza per un cert estancament del comerç local, amb predomini dels 
establiments d’alimentació. Si bé el consum de productes bàsics es sol fer encara 
majoritàriament a Llagostera, la majoria de compres d’articles especialitzats (roba, articles 
per la llar, vehicles, etc.) es fan fora del municipi.  Potenciar el comerç local és una prioritat 
a Llagostera tant per donar servei a la població resident com també per captar part de la 
població de pas. La dinamització del comerç és una actuació que ha d’estar relacionada amb 
la millora de l’espai urbà del centre del poble (millora de façanes, carrers amb prioritat per 
als vianants, etc.)  
 
També és important analitzar el territori i el planejament urbanístic des d’una òptica 
supramunicipal. En primer lloc volem destacar les característiques rurals del municipi, amb 
prop del 94% de la superfície classificada com a sòl no urbanitzable. Així, Llagostera és el 
municipi més extens del Gironès (76,6 Km2) i pràcticament tot el terme es troba ocupat per 
boscos i conreus. El fet de disposar d’un territori extens i força ben conservat, i tenint en 
compte l’ubicació estratègica d Llagostera, fan preveure una forta pressió urbanística en el 
municipi.  Davant d’aquest possible escenari es planteja la necessitat de conservar i protegir 
els espais naturals i rurals del municipi i regular els usos que si desenvolupen. En aquests 
moments l’Ajuntament de Llagostera està realitzant la revisió del planejament general vigent, 
que té com un dels principals objectius la conservació dels valors paisatgístics i naturals, i 
també el manteniment de l’activitat rural i forestal com elements estructuradors del paisatge. 
Aquesta nova estratègia de model d’ocupació del territori que s’està planificant a Llagostera 
és oportú que estigui en consonància amb la dels municipis veïns. És evident que per 
aconseguir una protecció del territori, funcional i efectiva, és necessari establir estratègies 
conjuntes en un marc territorial supramunicipal.   
 
Analitzant l’activitat agrícola i ramadera de Llagostera, tot i només ocupar prop del 7% de la 
població ocupada, té una important influència sobre la qualitat del territori. En aquest sentit, 
a Llagostera hi ha 10 veïnats rurals i un bon nombre de masos aïllats amb una població d’uns 
600 habitants. Així, gairebé 20 km2 del municipi es troben ocupats per conreus (amb 103 
explotacions amb superfície agrària útil) i més de 48 km2 són superfície forestal, tot i que la 
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rendibilitat econòmica de bona part d’aquestes explotacions és baixa. De manera 
complementària a l’activitat agrícola en el municipi hi ha 88 explotacions ramaderes (amb un 
total de 5.400 Unitats Ramaderes), la majoria de dimensions mitjanes o petites.   A nivell 
ambiental, destaca l’important consum d’aigua que s’atribueix a l’activitat agrícola del 
municipi, que es podria reduir significativament amb sistemes de reg més eficients, i al 
possible problema de les dejeccions ramaderes. En aquest sentit tot i que el balanç teòric de 
dejeccions ramaderes dins l’àmbit de Llagostera és negatiu (hi ha suficient base territorial 
per a l’aplicació correcta dels purins), la possible arribada de purins d’altres municipis així 
com unes males pràctiques en la seva aplicació, es fan evidents en la detecció de 
contaminants d’origen ramader en alguns pous de Llagostera. És important mantenir i 
reforçar la població rural de Llagostera, assegurant una bona gestió ambiental de les 
activitats rurals i promovent noves estratègies econòmiques lligades amb els valors naturals 
que ofereix el municipi (turisme rural, agricultura ecològica, etc.). En aquest sentit, el 
turisme lligat al territori i al paisatge de Llagostera és una oportunitat per explotar a 
Llagostera. 
 
Finalment l’anàlisi del funcionament de Llagostera entès com un sistema urbà, l’anomenat 
metabolisme urbà, necessita d’unes entrades de recursos (aliments, materials, aigua, 
energia) i per altra banda genera una colla de productes de sortida amb efectes ambientals 
(residus, emissions a l’atmosfera, soroll, aigües residuals, etc.). D’entre els diferents vectors 
ambientals que afecten al municipi, la gestió dels residus i la gestió de l’aigua són, per la 
seves necessitats bàsiques, els que han tingut una major atenció, i també despesa 
municipal.  
En relació amb la gestió dels residus, l’esforç municipal en els darrers anys s’ha dirigit en 
millorar el servei de recollida i potenciar la recollida selectiva de les deixalles (deixalleria 
municipal, contenidors de recollida selectiva). Tot i que s’observa un progressiu augment 
dels nivells de recollida selectiva de deixalles, avui la valorització de deixalles no supera el 
8% (fet que significa que el 92% dels residus municipals encara van en forma de rebuig a 
l’abocador controlat de Solius). En quan a la gestió dels residus, cal continuar treballant per 
minimitzar en origen els residus que es generen i augmentar els nivells de reciclatge dels 
residus produïts. Aquesta estratègia de gestió de residus (Estratègia de les 3R: Reduir, 
Reutilitzar, Reciclar) s’aconseguirà amb un major esforç municipal i supramunicipal (la gestió 
dels residus cal plantejar-la de manera supramunicipal), i sobretot amb una major implicació 
dels ciutadans.  Parlant de gestió supramunicipal, cal destacar que a Llagostera hi ha 
l’abocador comarcal de Solius, on si dipositen bona part dels residus generats als diferents 
municipis de la comarca.     
Respecte a la gestió de l’aigua, el consum d’aigua a Llagostera prové pràcticament dels 
recursos propis del municipi (aigües subterrànies), excepte una part que es capta de 
l’embassament del Pasteral. Aquest primer aspecte es pot considerar positiu, doncs suposa 
que el municipi és autosuficient en relació al recurs aigua. No obstant això, es detecten uns 
consums per càpita molt elevats i també un percentatge de pèrdues de la xarxa de 
distribució clarament millorables.  
Pel que fa als consums energètics, el transport (associat al moviment de les persones) és el 
sector que consumeix més energia en forma de combustibles líquids. L’augment progressiu 
de l’índex de motorització de Llagostera i l’increment del trànsit de pas pel municipi, fa que el 
trànsit sigui el responsable d’alguns problemes ambientals, tant d’àmbit local (soroll, fums, 
problemes d’aparcament, etc.) com globals (contribució a l’efecte hivernacle del planeta).  
En síntesi, un municipi que tendeixi a la sostenibilitat ha de tendir a la reducció dels residus 
(minimització, reciclatge, recollida selectiva), a l'estalvi de matèries primeres, a la reducció 
de contaminants (tant qualitativa com quantitativament), així com la introducció de les 
energies renovables, i els usos més eficients de l'energia i l’aigua.   
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Finalment, destacar que un desenvolupament sostenible ha de tendir a millorar la qualitat de 
vida de les persones. En aquest sentit, la pròpia Carta d’Aalborg  -document que estableix 
les actuacions i polítiques cap a la sostenibilitat dels pobles i ciutats d’Europa-, subscrita per 
l’Ajuntament de Llagostera declara: 
   
“Nosaltres, ciutats i viles, som conscients que els pobres són afectats més negativament pels 
problemes ambientals i són menys capaços de resoldre’ls. Una distribució desigual de la salut 
provoca un comportament insostenible i el fa més difícil de canviar. Intentem integrar les 
necessitats bàsiques de la gent, així com els programes sanitaris, d’ocupació i d’habitatge 
dins la protecció ambiental. Desitgem aprendre d’experiències inicials d’estils de vida 
sostenibles, de manera que puguem treballar cap a una millora de la qualitat dels estils de 
vida dels ciutadans més que no pas simplement maximitzar el consum” 
 

Principi 1.7 de la Carta d’Aalborg  
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Energia 
 
Electricitat 1909 TEP 
Gas natural 492 TEP 
Butà i propà 421 TEP 
Combustibles líquids 9883 TEP 
 
Autoproducció 0 % 

Aigua 
 
Abastament xarxa 583.156 m3

Fonts pròpies  2.250.134 m3

 
Recursos locals  96% 

LLAGOSTERA 
 
6.059 Habitants 
76,6 Km2 de superfície 
Sòl urbà i urbanitzable  4,7 
km2 
Sòl no urbanitzable 71,9 km2 

Aigües residuals 
 
Lixiviats abocador Solius  11000 m3

Aigües residuals urbanes  350000
m3

Residus 
 
Residus municipals 3283 Tones 
Runes 1500 Tones 
Residus industrials 3340 Tones 
Residus ramaders 55835 Tones 
 
Reciclatge 16,2% 
Dipòsit controlat 82,2 % 
Altres 1,6 %

Aliments i materials 
 
Aliments 4.000 Tones  
Materials 8200 Tones 

Emissions a l’atmosfera 
 
CO2 equivalent  124774 Tones
(75% emissions CO2 produïdes
a l’abocador de Solius) 
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LLAGOSTERA 
 
6.059 Habitants  
Nucli urbà: 4535 habitants  
7 urbanitzacions i 10 veïnats: 1524 habitants 
 
Parc mòbil: 2992 turismes 
Desplaçaments interns: 1792 desplaçaments/dia  

Desplaçaments atrets 
 
466 desplaçaments/dia 
 

Desplaçaments  
generats 

 
1270 desplaçaments/dia 

Activitat econòmica 
 
Agricultura 103 explotacions 
Ramaderia 88 explotacions 
Indústria 59 establiments  
Comerç i serveis 315  establiments 
 
Taxa d’atur 4,2% (segons població
activa) 
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