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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 

1 INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquest document constitueix el segon volum del Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS)  
de Quart, Aiguaviva, Fornells de la Selva i Llambilles, i correspon a la diagnosi estratègica del 
municipi de Fornells de la Selva. 
 
Partint de la descripció i l’anàlisi de la situació actual del municipi, recollida de manera extensa i 
detallada en el primer volum del PALS (el volum de Memòria Descriptiva), a continuació es 
realitza diagnosi de la situació actual i de les tendències observades en el seu conjunt, posant 
èmfasi a l’enfocament territorial i ambiental que es considera clau a l’hora d’interpretar  el 
desenvolupament del municipi amb criteris de sostenibilitat. 
 
La diagnosi de cadascun dels capítols temàtics  consta de:  
 
a) Un apartat amb els criteris i principis de sostenibilitat que en relació al tema en qüestió caldria tenir en 
consideració alhora de valorar la realitat municipal i concretar les actuacions del Pla d’acció.  
 
b) Una diagnosi municipal, en format d’enunciats, on es fa una valoració i interpretació dels resultats i 
aspectes analitzats i s’introdueixen propostes o mesures que caldria desenvolupar (concreció en el Pla 
d’acció ambiental) i portar a terme per a la millora ambiental del municipi. 
 
c) Una valoració final, en format de punt forts i àrees de millora per cadascun dels aspectes analitzats. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 

2 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

2.1 TERRITORI 
 

2.1.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 

� Fer compatible el desenvolupament urbà amb la protecció dels espais de valor ecològic. 

� Establir unes bases comunes que relacionin els diferents planejaments municipals, homogeneïtzar 
les regulacions d’usos i edificacions en el sòl no urbanitzable fetes des de cada municipi i frenar la 
progressiva artificialització del sòl rústic. 

� Protegir i potenciar el patrimoni cultural del municipi. 

� Millorar la qualitat urbana del municipi. 

� Potenciar la xarxa de senders i camins rurals i històrics. 

 

 
Objectius específics 

� Limitar el creixement del municipi a la banda oest per tal de garantir la protecció de la zona rural de 
la plana. 

� Millorar qualitativament les zones verdes del nucli urbà i els espais fluvials i de transició a l’entorn 
rural. 

� Millorar la xarxa de camins rurals i aprofitar per establir recorreguts interpretatius pel municipi que 
permetin conèixer-lo i accedir a la zona rural. 
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2.1.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

 
• Tot i el caràcter eminentment agrícola del municipi el sector ha anat en retrocés durant el 

darrer període, degut al progressiu despoblament del món agrícola que ja tingut lloc a moltes 
zones del territori català. En el cas de Fornells, tot i ser un municipi bàsicament dominat per 
zones agrícoles, ha hagut una reducció del nombre d’explotacions (-57%) i de la superfície 
agrícola censada (-14%). 

 

 
 
• La importància del sector agrícola en la dinàmica ecològica del municipi contrasta amb la 

manca de figures de protecció: els sectors agrícoles juguen un paper molt important en la 
dinàmica ecològica, tant a nivell paisatgístic, com de connexió i amortiment entre espais 
naturals, o com a territoris de dispersió i cacera d’espècies presents. Tot la seva importància, 
al municipi de Fornells no hi ha cap zona identificada com a espai d’interès agrícola. 

 
 
• La proximitat a la ciutat de Girona ha marcat clarament l’evolució del municipi: Girona és el 

nucli clau de comunicacions, cultura i serveis i ha marcat, en gran part, l’evolució històrica de 
Fornells, així com dels municipis propers. Així s’ha experimentat un important creixement de 
la població en els darrers anys amb la conseqüent creació de noves zones industrials i 
residencials. Alhora, la transformació del territori ha vingut motivada per la potenciació de les 
infraestructures viàries i de transport que han millorat l’accessibilitat de manera important. 

 
 
• Els índexs de saturació dels sòl són més propers als de l’àrea metropolitana de Barcelona 

que als del Gironès i la ciutat de Girona. El règim urbanístic vigent del municipi de Fornells de 
la Selva mostra més de tres quartes parts del territori estan classificades com a sòl no 
urbanitzable (84,28%)i de la resta, un 8,71% és sòl urbanitzable i un 7,01% sòl urbà.
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 

 
 

L’índex de saturació del sòl urbà i urbanitzable respecte el total del municipi (IS1) mostra que 
Fornells es troba per sobre dels índexs del total de la comarca i per sota dels de la ciutat de 
Girona i de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 

0,16 
FORNELLS

0,09 
GIRONÈS

0,245 AMB

0,35
GIRONA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

 
 
 
Alhora, l’índex de saturació que mostra el sòl urbà respecte el total de sòl urbà i urbanitzable 
(IS2) dóna resultats menors que els altres tres escenaris comparatius (AMB, Gironès i ciutat de 
Girona). 

 

0,45 

FORNELLS

0,70 

GIRONÈS

0,679 AMB

0,932

GIRONA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

 
 
 
 

• El desenvolupament urbà concentrat permet el manteniment dels valors de la plana: la part 
del terme més allunyada de l’àrea urbana pròpiament dita, la part més oriental, contrasta a 
nivell d’estructura i usos del sòl perquè manté la morfologia de paisatge agrari en mosaic i de 
masos dispersos. L’Onyar que travessa el municipi divideix aquestes dues zones. 

IS1= ((SU+SUR)/sup. total municipi.) 

IS2= ((SU)/(SU+SUR)) 
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• No existeix cap inventari, catàleg o protecció del patrimoni cultural del municipi: l’origen del 

municipi i les restes que encara avui dia es conserven posen de manifest la importància del 
patrimoni cultural de Fornells. No obstant, el municipi no disposa de cap tipus d’inventari o 
catàleg que reconegui l’existència d’aquest patrimoni, i encara menys, d’una figura de protecció 
del mateix. Seria interessant reforçar el reconeixement d’aquest patrimoni i promoure l’aprovació 
d’un Pla Especial de protecció del Patrimoni des de l’Ajuntament de Fornells. 

 
 
• La qualitat dels espais públics varia en funció de la zona del municipi: a l’hora d’analitzar la 

qualitat urbana del municipi cal diferenciar el nucli de Fornells de la zona industrial i de 
l’urbanització Fornells Park ubicada al nord del municipi. Concretament al nucli de Fornells la 
zona més antiga és la que presenta més mancances quan a accessibilitat tot i que cal 
remarcar que al centre del poble i a la zona del tren s’han dut a terme actuacions que l’han 
consolidat i han millorat la seva qualitat urbana. A la zona del polígon industrial cal diferenciar 
la part més antiga, on la qualitat dels espais urbans és baixa, de la més nova, on la qualitat 
millora. Finalment, esmentar que la urbanització Fornells Park es caracteritza per una 
qualitat urbana regular i amb algunes mancances quan a accessibilitat. 

 
 
• La superfície de zones verdes es troba per sobre dels estàndards internacionals tot i que la 

qualitat dels mateixos es pot millorar: el municipi de Fornells disposa d’un inventari de les 
zones verdes del municipi que cartografia un total de 5,656 ha de zones verdes disponibles 
obtenint una bona ràtio per habitant (30,02 m2/hab.) i superior a l’estàndard l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) (10 m2/hab.). De manera contrària, però, cal tenir en compte que la 
qualitat d’algunes zones verdes es pot millorar. 

 
Alhora, el fet que el municipi es trobi emmarcat en un àmbit rural permet que qualsevol 
ciutadà pugui accedir als espais lliures del municipi fàcilment. 

 

 
 
 
 

 m2 m2/hab. m2/m2 SU 

Total zones 
verdes 

56.560 30,02 0,07 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 

 
 

• El municipi disposa d’una àmplia xarxa de camins rurals que cal potenciar: un total de 
35.146 metres formen la xarxa de camins rurals del municipi de Fornells, concentrant-se 
majoritàriament a la zona rural del sud-est del municipi. La cartografia dels camins elaborada 
pel Consell Comarcal del Gironès permet tenir informació detallada de la xarxa de camins i les 
principals característiques (estat del ferm, origen i final del camí, restriccions...). Aquesta 
informació és bàsica en cas d’incendi forestal i permet, alhora, una millor conservació i 
potenciació d’aquests senders tradicionals. Aprofitant aquest recurs, i per tal de potenciar la 
xarxa de camins actualment força freqüentada per la població i donar a conèixer el municipi i 
el seu entorn, es proposa crear una xarxa d’itineraris de passeig i interpretatius. 
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2.1.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
Punts forts 
 
� La clara zonificació del municipi permet concentrar el creixement urbanístic en la zona nord-oest 

conservant, així, la zona rural al sud-est del municipi. 

� El desenvolupament del municipi està clarament condicionat per la proximitat a la ciutat de Girona, i, 
de retruc, per la presència de grans infraestructures. 

� La ràtio de zones verdes per habitant supera els estàndards internacionals i alhora la proximitat a 
l’entorn rural ho millora. 

� El municipi disposa d’una àmplia xarxa de camins ramaders cartografiada i identificada. 

 

 
Punts febles 
 
� Cal millorar la qualitat dels espais públics del municipi. 

� La proximitat de la ciutat de Girona pot influenciar en  el futur del municipi. 

� Manca de reconeixement i protecció del Patrimoni Cultural. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 

2.2 BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

2.2.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 
 
� Reforçar i potenciar els espais fluvials del municipi. 

� Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables de la plana com a components de l’ordenació 
del territori. 

� Protegir els paisatges i donar directrius per a conservar i millorar la qualitat del paisatge en la 
totalitat del territori com a un valor social i un actiu econòmic del territori. 

� Garantir la permeabilitat ecològica del territori. 

� Protegir els espais naturals que tenen un interès especial i garantir la seva connectivitat ecològica 
mitjançant un sistema d’espais oberts de protecció especial. 

 

 
Objectius específics 
 
� Potenciar la funció connectora de l’Onyar al territori. 

� Protegir els espais agrícoles de la plana. 

� Minimitzar l’impacte sobre la connectivitat ecològica de les infraestructures garantint la 
permeabilitat ecològica. 
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2.2.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

 
• Les característiques del territori permeten que Fornells de la Selva gaudeixi d’una 

diversitat ecològica i d’hàbitats important: els diferents ecosistemes que trobem al municipi 
(des dels espais fluvials, boscos de ribera, conreus, plantacion...) juntament amb les 
característiques edafològiques, geològiques, topogràfiques i climàtiques, permeten la vida a 
un gran nombre extens d’espècies, tant florístiques com faunístiques. Al municipi l’hàbitat 
més representat són els conreus i les pastures, englobant els conreus herbacis, els conreus 
llenyosos i les plantacions, que ocupen gairebé tres quartes parts del municipi (70,60%). 

 
 

Grup d’hàbitat Superfície (ha) 
Àrees urbanitzades i camps abandonats 159,42 

Boscos 191,31 

Conreus i pastures 847,46 
Vegetació arbustiva i herbàcia 2,22 

 

 
 
 
 
• Les figures de protecció ambiental són inexistents al municipi tot i la presència de molts 

espais d’interès natural: La bona conservació dels espais lliures de l’àmbit rural de Fornells 
posa de manifest la manca de figures de protecció al municipi (espai fluvial, zones de conreu, 
etc.). Aquestes zones són de vital importància quan es té en compte el creixement que ha 
experimentat el municipi en els darrers anys propiciat, en gran mesura, per la proximitat al 
nucli de Girona. 

 
Amb això, cal tenir en compte l’existència d’espais d’interès que tot i que no es troben 
protegits tenen un potencial natural i una importància vital en al dinàmica ecològica de 
l’àmbit com l’espai fluvial amb funció connectora de l’Onyar i la Gotarra. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 

A més, cal tenir en compte que al municipi hi ha 218,16 ha d’Hàbitats d’Interès Comunitari 
(HIC) formats per, en ordre de representació, pinedes mediterrànies (43,72%), alzinars i 
carrascars (42,53%), alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (13,67%) i prats de dall de 
terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) (0,09%). 

 
HIC Superfície (ha) 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 29,82 

Alzinars i carrascars 92,78 

Pinedes mediterrànies 95,37 

Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 0,20 
 

 
 
 
 
• L’Onyar, principal eix connector i estructurador del territori: considerant que a les planes 

agrícoles es concentren els elements fragmentadors urbans i viaris, els espais fluvials (els 
rius i rieres, la vegetació de ribera i les seves planes d’inundació) esdevenen elements claus 
per al manteniment de la permeabilitat ecològica de les planes. Per aquest mateix motiu són 
els eixos connectors més compromesos. No obstant, l’Onyar al seu pas per Fornells cal tenir 
en compte que travessa una zona altament humanitzada i urbanitzada de manera que a més 
del seu valor ecològic, és un riu d’interès connector i estructurador a la zona.  

 
Alhora, l’artificialització d’aquest curs i el fet que sigui l’única via que permet superar les 
principals infraestructures de comunicació de la zona pot comprometre les seves funcions. 

 
 

• Tres unitats de paisatge caracteritzen el territori del municipi: són tres els dominis 
paisatgístics que es poden trobar al municipi de Fornells: 1) el paisatge fluvial, associat als 
cursos i zones d’aigua on destaca l’Onyar, 2) el paisatge de la plana al·luvial, associat a les 
zones agrícoles i 3) el paisatge urbà o antròpic, al nord-oest on s’ubica el nucli urbà, les zones 
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industrials i les urbanitzacions. El paisatge de la plana és la base dominant del municipi amb 
clapes de bosc, camins, recs, masies, etc. que conformen un ric mosaic paisatgístic. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 

2.2.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
 

Punts forts 
 
� El municipi gaudeix d’una diversitat ecològica i d’hàbitats. 

� Les zones de conreu ocupen la plana i més de la meitat del territori. 

� Més de 200 hectàrees es troben ocupades per Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC). 

� Importància del curs de l’Onyar per la seva funció connectora i estructuradora a nivell comarcal. 

� La zona rural de la plana del municipi té una important funció connectora a nivell territorial. 

 

 
Punts febles 
 
� Inexistència de figures de protecció dels diferents espais d’interès natural del municipi. 

� La fragmentació de l’Onyar pot veure compromesa la seva funció connectora. 

� Les infraestructures i les zones urbanitzades representen les principals barreres ecològiques del 
municipi. 
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2.3 RISCOS AMBIENTALS 

2.3.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 
  
� Integrar l’avaluació de riscos ambientals i antròpics a la planificació territorial. 

� Evitar que els riscos naturals afectin de forma destacada les persones i els béns: prevenir i 
minimitzar els efectes.  

� Procurar que els riscos derivats de l’activitat antròpica no repercuteixin en el medi, principalment en 
les àrees que aquest és més vulnerable. 

� Preveure protocols d’actuació per a cada tipus de risc (natural o antròpic), tal i com preveu el Pla 
d’Emergències Municipal (PEM). 

 

 
Objectius específics 
 
� Evitar la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies controlant l’acció antròpica sobre el 

territori. 

� Vetllar perquè els riscos d’incendi i d’inundació siguin mínims mitjançant la correcta gestió de les 
zones més vulnerables. 

� Treballar en la minimització dels danys en cas de fenòmens sísmics. 

� Assegurar l’efectivitat dels diferents Pla d’Actuació Municipal (PAM) en el coneixement del risc i 
l’operativitat en cas d’emergència.  

� Regularitzar i vetllar pel compliment normatiu en la prevenció d’incendis en edificis, locals públics i 
indústries, així com també l’adaptació dels locals públics en matèria d’aglomeracions de persones. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.3.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

       
• Elevat risc d’inundacions i avingudes. Segons el Pla especial d’Emergències per Inundacions 

a Catalunya (INUNCAT), la plana al·luvial de l’Onyar és potencialment inundable per a 
períodes de retorn de 500 anys i la zona més exposada als efectes negatius de les 
inundacions és la confluència entre dos cursos fluvials, com és el cas de la desembocadura 
de la riera Bugantó a l’Onyar dins el terme de Fornells de la Selva. Tanmateix la incidència és 
limitada en no disposar de sòls adjacents urbanitzats. L’estudi Planificació de l’Espai Fluvial 
de les conques del Baix Ter (PEF Baix Ter, 2004) confirma aquest fet i inclús delimita l’àrea 
d’afectació per un període retorn de 100 anys. Constata també que en les àrees inundables 
hi predomina un grau d’afectació greu, més que moderat. 
 

 L’Ajuntament sol·licita anualment subvencions a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de dur a 
terme el manteniment de les lleres i evitar així les inundacions. Es procedeix al 
desbrossament i a la neteja d’àrids en alguns trams de l’Onyar així com el condicionament 
dels recs que toquen els camins públics com és el rec de can Busquets.  
 

 
• Baix risc sísmic. Tot i que Fornells de la Selva es troba situat en una zona d’intensitat 3 

(l’interval de les zones és de 0 a 4), la tipologia del subsòl a les àrees habitades fa que 
s’inclogui a la zona d’intensitat 4, encara que no hi ha constància històrica de terratrèmols 
que hagin afectat el municipi. En cas de produir-se un fenomen sísmic, les edificacions es 
veurien lleugerament afectades. Es considera oportú l’existència de la normativa Norma de 
Construcción Sismoresistente. Parte general y edificación i Codi Tècnic de l’Edificació per les 
noves construccions.  
 

 
• Baix risc geològic i d’erosió dels sòls. Les característiques geològiques, morfològiques i 

climàtiques són poc propícies al desencadenament de riscos geològics i d’erosió de sòls. El 
risc d’erosió no és destacable si no és propiciat per accions antròpiques o bé als indrets de 
pendent on, en cas de produir-se un incendi forestal seguit d’un episodi de pluges, pot causar 
un escolament superficial. 

 
 
• Territori moderadament vulnerable a la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, 

però amb activitats de risc. Tot i que les zones de relleu i menys ocupades per l’home, on el 
substrat paleozoic presenta permeabilitat per fissuració (permeabilitat moderada-baixa), 
són poc vulnerables, aquesta augmenta a mitjana-alta a: 

 
- Les àrees més planeres i ocupades per l’activitat humana on subsòl hi predominen els sediments 
cohesius-granulars de les principals unitats quaternàries i neògenes, qualificables com a unitats de 
permeabilitats moderades-elevades.  

- Les zones amb ocupació antròpica (urbana o industrial) amb els següents punts de risc: polígons 
industrials, fosses sèptiques en explotacions ramaderes, cases aïllades i veïnats (Mas Cases, Mas 
Serra i Barceloneta), tancs soterrats o aeris d’emmagatzematge de combustibles fòssils i expenedors i 
distribuïdors de combustible, i els abocaments, fuites i adobats d’algunes indústries. 
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• Declarat de baix risc d’incendi forestal tot el municipi. En general es tracta d’un zona amb 
vegetació poc combustible i cobriments poc inflamables, tret d’indrets puntuals on el risc és 
més elevat (com per exemple el bosc d’en Serra, d’en Cardoneda...). Altres aspectes a 
destacar són: 

- Des de 1975 consten 7 incendis que han afectat una superfície de 0,65 hectàrees i tots han estat 
intencionats.  

- Hi ha diverses mesures de prevenció i d’extinció d’incendis que donen cobertura al municipi: punts 
de guaita (a Llagostera i a Sant Martí Vell), proximitat a parcs de bombers, xarxa d’hidrants, i neteja i 
manteniment anual de les pistes forestals, però cap punt d’aigua (estan tots a Quart). 

- Fornells de la Selva no està adscrit a cap ADF. 

- Es considera oportuna l’existència de la normativa de mesures de prevenció d’incendis forestals en 
les urbanitzacions (franges de protecció, xarxa d’hidrants completa, etc.). 

 
 
• Baix risc del transport de mercaderies perilloses. Segons el TRANSCAT (Pla especial 

d’emergències per transport de mercaderies perilloses) el risc associat a aquest tipus de 
transport és baix i en tot cas se centraria als accessos als polígons industrials del municipi. 

 
 
• Inexistència d’un protocol sistemàtic en la prevenció d’incendis i aglomeracions de 

persones en locals públics. D’una banda, és necessari el compliment de la normativa en la 
prevenció d’incendis en edificis, locals públics i indústries (suficient xarxa d’hidrants), i de 
l’altra, l’adaptació dels locals públics per evitar les aglomeracions de persones.  

 
 
• En fase d’homologació de diferents PAM. En el marc del Decret 210/99 l’Ajuntament de 

Fornells de la Selva ha de redactar el Pla d’Emergències Municipal (PEM) per tal d’atendre als 
riscos especials que el caracteritzen. En aquest sentit, i segons les directrius dels plans 
especials vigents a Catalunya (INFOCAT, INUNCAT, SISMICAT, NEUCAT, TRANSCAT i CAMCAT) ha 
de redactar amb caràcter obligatori els plans d’actuació municipal (PAM) per incendis 
forestals i emergències sísmiques, els quals ja s’han redactat i estan pendents 
d’homologació. En el mateix estat es troben el TRANSCAT i el PLASEQCAT (Pla d’emergència 
exterior del sector químic de Catalunya).  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.3.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 

Punts forts 
 

� Baix risc d’enregistrar fenòmens sísmics. 

� Característiques geològiques, morfològiques i climàtiques poc propícies al desencadenament de 
riscos geològics i d’erosió de sòls. 

� Baix risc d'incendi forestal al municipi i delimitació de les zones amb més risc. 

� Existència de mitjans d’extinció d’incendis a la zona: hidrants i proximitat de parcs de bombers. 

� Neteja i manteniment anual de les pistes forestals i les lleres de rius i rieres. 

� Baix risc associat al transport de mercaderies perilloses per carretera. 

� Pendent d’homologació del PAM per incendis i emergències sísmiques.  

 
 
Punts febles 
 
� Elevat risc d’inundacions i avingudes. 

� Possibilitat que les edificacions antigues no regides per la normativa vigent puguin malmetre’s en 
cas de produir-se un fenomen sísmic.  

� Zones de pendent vulnerables a l’erosió del sòl en cas d’incendi seguit d’episodis de pluges. 

� Territori moderadament vulnerable a la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, amb cap 
emplaçament dins l’Inventari Permanent de Sòls Contaminats de Catalunya. 

� Punts de risc focalitzats de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies causats per les entitats 
expenedores de combustibles i risc difús en les zones amb fosses sèptiques.  

� Algunes zones molt puntuals amb espècies vegetals inflamables amb alt risc de patir incendis. 

� Manca de punts d’aigua i de guaita dins el municipi per la prevenció i extinció d’incendis.  

� Inexistència d’un protocol sistemàtic en la prevenció d’incendis i d’aglomeracions de persones en 
edificis i locals públics. 
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2.4 MOBILITAT  

2.4.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 
 
� Reduir la dependència del transport privat motoritzat i promoure alternatives atractives i 

accessibles per a tothom.  

� Augmentar la proporció de desplaçaments en transport públic, a peu i en bicicleta.  

� Promoure el canvi a vehicles amb baixes emissions.    

� Desenvolupar un pla integrat de mobilitat urbana sostenible.    

� Reduir l’impacte del transport en el medi ambient i la salut pública.     

 
 
Objectius específics 
 
� Millorar l’accés a peu i en bicicleta cap a la zona industrial i cap a Girona. 

� Construir una xarxa de carrils bici supramunicipal aprofitant el curs del riu Onyar. Resulta 
interessant la creació de recorreguts amb connexió amb la ruta del Carrilet.  

� Promoure el vehicle compartit per accedir al polígon industrial i en els desplaçaments als principals 
focus de mobilitat (Universitat de Girona, principals serveis de l’Àrea Urbana de Girona...). 

� Crear instruments de gestió de la mobilitat al polígon industrial (gestor de mobilitat). 

� Incrementar i millorar l’espai destinat als modes de transport no motoritzat, i continuar pacificant el 
trànsit dels vials que no conformen la xarxa viària principal.    

� Continuar millorant l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques tant a la via pública 
com als equipaments.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.4.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

       
• Bona connexió del municipi a la xarxa viària externa principal i a la xarxa de ferrocarril. 

Fornells es troba en el traçat de la carretera N-II i de la via de ferrocarril de Barcelona a Girona, 
i a poca distància té accessos a l’autopista AP-7 i les carreteres C-65 i C-25. Per contra, les 
intensitats de trànsit que presenta aquesta xarxa viària, així com les noves infraestructures 
previstes incrementaran la fragmentació territorial. En aquest sentit, durant als darrers 
mesos s’ha plantejat la construcció d’una variant de la C-65 i un dels traçats plantejats 
enllaça Quart fins pràcticament a Cassà de la Selva. Aquesta opció suposaria una important 
ocupació i fragmentació de la plana agrícola de l’Onyar al seu pas per Fornells de la Selva. Per 
altra banda, aprofitant el desdoblament de la N-II per l’autopista AP-7 pot ser el moment de 
plantejar actuacions de millora de la connexió a banda i banda de la variant de Sant Daniel.  

 
 
• Les principals relacions de mobilitat es donen cap a Girona i Salt. Fornells atrau el doble de 

mobilitat que genera, degut a l’important zona industrial que hi ha al municipi. Les principals 
relacions de mobilitat del municipi tenen com a origen o destí els municipis de Girona i Salt, i 
per tant és en aquestes interaccions on cal garantir una bona accessibilitat en transport 
col·lectiu. A més, al sector industrial seria important realitzar un estudi de detall (origen/destí 
dels treballadors, accessibilitat al transport col·lectiu, horaris, d’entada/sortida al lloc de 
treball...) i impulsar la creació del gestor de mobilitat del polígon (tal i com preveu la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat), així com les actuacions que se’n derivin (fomentar 
l’accés no motoritzat als polígons, ajustar l’oferta del transport públic a les necessitats 
horàries de les empreses, promoure el cotxe compartit...).  

 

Municipi de residència dels treballadors ocupats al sector secundari i 
terciari de Fornells de la Selva. 2001

38%

17%

26%

19%

Girona

Fornells

Salt

Altres

 
 
 
 
• La gran majoria dels desplaçaments es fan en vehicle privat. Aproximadament el 70% dels 

desplaçaments de mobilitat per estudis i treball interns i més del 97% dels externs s’efectuen 
en vehicle privat. El grau d’ocupació mitjà del vehicle privat és de 1,05 ocupants en els 
desplaçaments per treball, essent aquest un mode de transport molt ineficient. Aquesta 
situació també es veu afavorida per altres factors com la permeabilitat del vehicle privat als 
diferents sectors urbanitzats (amb cotxe es pot anar a tot arreu), la important dotació 
d’aparcament a la via pública, la manca de control de l’aparcament indegut i l’elevat índex de 



 

 20 

motorització del municipi (tot i que aquesta ràtio es troba distorsionada per l’elevat nombre 
d’empreses i concessionaris de vehicles de Fornells). Com a positiu, destacar algunes 
actuacions realitzades darrerament que poden fer incrementar els modes de desplaçament 
més sostenibles (millora de l’oferta de transport col·lectiu i d’alguns recorreguts a peu).  

 
 

• Bona accessibilitat en la majoria dels equipaments públics. La majoria dels equipaments 
públics de Fornells són accessibles o adaptats (CEIP 
Forn d’Anells, ajuntament, consultori mèdic, pavelló 
esportiu municipal, centre social, camp de futbol...). Per 
altra banda, a l’espai públic també s’ha fet diverses 
millores en quant a l’accessibilitat i a l’espai destinat als 
vianants (un exemple el trobem a la plaça Catalunya / 
dels Països Catalans), tot i que encara s’observen 
mancances a Fornells Parc i a diferents sectors del 
polígon industrial...  

 
 

• Una xarxa de recorreguts per a bicicletes per fer. Fornells no disposa de cap espai d’ús 
exclusiu per a bicicletes (en breu se’n preveu un a Can Busquets), però resulta compatible en 
la majoria dels vials amb intensitats trànsit inferiors a 3.000 vehicles/dia, és a dir, a tot el 
municipi excepte a la travessera de la N-II, als principals carrers del nucli urbà i a la major part 
del polígon industrial. Per fomentar l’ús de la bicicleta és important disposar d’una xarxa 
pensada tant pels desplaçaments lúdics com per la resta de desplaçaments quotidians 
(treball, estudis, compres...). Per aquest motiu resulta important:  

 
- Millorar la connexió entre Fornells Parc, el nucli urbà i el polígon industrial.  

- Disposar d’una connexió entre Fornells Parc i Girona (segurament per Palau-sacosta). 

- Adequar la ruta per a bicicletes a l’entorn del riu Onyar.  

- Disposar de recorreguts circulars a partir de la ruta del Carrilet (connexió amb Quart, 
Cassà de la Selva, aprofitar la ruta de l’Onyar per connectar amb l’aeroport i amb la ruta 
del Carrilet a l’entorn de Bescanó).  

 

 
• Una bona oferta de transport col·lectiu. Fornells de la Selva forma part del nou Consorci del 

Transport Públic de l’àrea de Girona. L’actual oferta de transport públic és prou important, i 
tots els sectors del nucli urbà i de la zona industrial disposen d’una parada a menys 500 m de 
la línia 10. Els principals reptes de millora del transport col·lectiu recau en incrementar la 
comoditat i informació dels punts de parada, major freqüència als caps de setmana i festius, i 
ajustar els horaris dels transport públic (principalment des de Girona) a l’hora d’entrada / 
sortida de les activitats del polígon industrial. Per altra banda, la parada de la línia de 
ferrocarril de Fornells connecta el municipi amb el centre de Girona en només cinc minuts, tot 
i que actualment només hi ha 6 expedicions diàries. Aquest mode de transport només serà 
competitiu si s’aplica un increment de les freqüències horàries i s’adeqüen rutes d’accés a 
peu (per exemple si s’adeqüés un recorregut a peu a l’entorn de la riera de Can Busquets, la 
distància entre l’estació de ferrocarril i l’inici del polígon industrial seria de 500 m, mentre 
que actualment és de 1.400 metres i quan s’obri el pas per sobre de la via de ferrocarril de la 
sitja serà de 750m).  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

• Una xarxa de camins rurals molt transitada. Fornells disposa d’una important xarxa de 
camins rurals, els quals en la seva majoria es troben pavimentats i en bon estat de 
conservació. Aquest fet, però ha originat que en determinats moments del dia actuïn com a 
xarxa viària intermunicipal, essent molt utilitzada per 
connectar Fornells amb Quart, Llambilles, Campllong o 
per accedir a les carreteres C-65 i C-25. Aquest trànsit 
passa necessàriament per la plaça Catalunya, la qual no 
està dissenyada per acollir-lo. A més el nou pavelló i la 
zona esportiva municipal (ubicada al sud del nucli urbà) 
també fomenta els desplaçaments en aquest punt.  En 
aquest sentit es recomana limitar i pacificar el trànsit en 
aquests camins rurals, i per l’altra millorar el pas de 
vehicles per l’interior del nucli urbà (ja sigui amb una major regulació dels sentits de 
circulació o bé amb la creació d’un vial de circumval·lació).  

 
 
• Important accidentalitat a la carretera N-II. La carretera N-II al seu pas per Fornells de la 

Selva presenta alguns punts negres on resulta freqüent que ocorrin accidents. Tant sols 
durant els primers quatre mesos de l’any 2007 ja s’hi ha produït 4 accidents lleus i un de 
mortal.  
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2.4.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
Punts forts 
 
� Bona connexió a la xarxa viària bàsica.    

� Bona part de la mobilitat per treball i estudis té com a destí el propí municipi o bé municipis de l’Àrea 
Urbana de Girona (principalment Girona i Salt).  

� La major part dels equipaments públics són accessibles o es troben parcialment adaptats.  

� Fornells forma part del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, i pel municipi hi passa la 
línia 10 de l’Àrea de Girona.  

� Existència d’una parada de la línia de ferrocarril de Girona a Barcelona.   

 
 
Punts febles 
 
� L’elevat nombre d’infraestructures (actual i prevista) comporta un seguit d’impactes associats molt 

importants (fragmentació territorial, efecte barrera, impacte acústic, contaminants atmosfèrics...). 
La construcció d’una variant de la C-65 per Fornells suposaria un fort impacte ambiental i la 
fragmentació dels espais agrícoles de valor existents al municipi.  

� Connexió millorable a peu i en bicicleta entre Fornells Parc, el nucli urbà i la zona industrial. 

� Gairebé tota la mobilitat externa i bona part de l’interna es fa en vehicle privat i generalment sense 
compartir (1  vehicles = 1 ocupant). 

� Parc mòbil molt important (hi ha 1,8 vehicles per cada habitant).  

� Important trànsit en els camins rurals del municipi, el qual ha de travessar pel centre del municipi.  

� Important accidentalitat a la carretera N-II.  

 

 



 

 23 

DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.5 AIGUA  

2.5.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 
 
� Optimitzar la gestió dels recursos hídrics superficials i subterranis. 

� Garantir la qualitat de l’aigua de proveïment públic. 

� Avançar envers l’eficiència d’usos i l’estalvi dels consums d’aigua. 

� Assegurar la correcta depuració de les aigües residuals i fomentar-ne la seva reutilització. 

� Preservar els recursos hídrics i els ecosistemes aquàtics. 

 
 
Objectius específics 
 
� Caracteritzar l’aqüífer d’influència del municipi per determinar la capacitat i l’aprofitament, actual i 

potencial, dels seus recursos hídrics. 

� Vetllar per un desenvolupament del sòl urbanitzable del municipi atenent als recursos hídrics de què 
disposa i a criteris de racionalitat i minimització de consums.  

� Combatre la malversació de l’aigua incidint, especialment, en adoptar mesures que redueixin els  
volums d’aigua subministrada que no es consumeix a causa de pèrdues o negligències.  

� Executar les actuacions que estableixi el Pla Director d’Infraestructures Bàsiques en relació a la 
millora necessària del sistema de sanejament de l’àrea metropolitana de Girona. 

� Completar la modernització de la xarxa d’abastament i de sanejament del municipi (materials 
resistents, desdoblament clavegueram), i fer-la el màxim d’extensible en els nuclis secundaris de 
població. 
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2.5.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

       
• Disponibilitat de fonts pròpies per a l’abastament públic. Fornells de la Selva disposa de 2 

pous (pou vell i pou nou) situats dins el terme municipal i que asseguren el suficient 
proveïment d’aigua per a la població i les activitats desenvolupades. L’explotació d’aquestes 
captacions de titularitat pública se situa entorn dels 45-50 m3/h per cada pou, fet pel qual es 
calcula  que per satisfer els volums subministrats actuals (324.657 m3/any) es requereix 
d’un bombeig d’unes 9-10 h diàries. En canvi el dipòsit actual ha esdevingut obsolet i s’ha 
hagut de projectar la construcció d’un dipòsit nou que permeti doblar la capacitat total 
d’aigua (de 500 a 1.000 m3). 

 
 
• Bona qualitat de l’aigua subministrada. Els pous de captació municipals i els tractaments de 

potabilització que es realitzen garanteixen una òptima qualitat de l’aigua subministrada a 
través de la xarxa d’abastament públic. Cap dels paràmetres analitzats (microbiològics, 
organolèptics, físico-químics i relatius a substàncies no desitjables) registra un resultat 
negatiu o contraproduent. L’empresa Prodaisa, la qual té la concessió de l’Ajuntament per 
gestionar l’aigua, segueix les directrius estipulades pel RD140/2003 del Departament de 
Salut. Consegüentment, en el municipi es garanteix el seguiment d’incidències i el protocol 
d’autocontrol i gestió d’acord amb el programa de vigilància i control sanitari de les aigües de 
consum humà. 

 
 
• Punt de contenció en el consum d’aigua subministrada. A partir de la dècada dels noranta, el 

consum d’aigua ha mantingut una tendència significativament alcista i en la dècada actual 
ha assolit les puntes de consum més elevades (222.507 m3 d’aigua, any 2004). En aquest 
context, els últims anys registrats es poden considerar de certa inflexió (178.900 i 185.003 
m3 d’aigua, anys 2005 i 2006 respectivament) coincidint amb l’inici d’aplicació del nou cànon 
d’aigua. Amb tot cal observar que, de confirmar-se una correlació entre la disminució de 
consums i la nova base impositiva o valorització de l’aigua, la correlació no es pot corroborar 
sense el coneixement de com han evolucionat les captacions d’abastament privat. 

 
 
• Consum unitari de l’aigua excessiu. Una lectura de l’aigua d’abastament públic en termes de 

consum unitari es tradueix, en el municipi de Fornells de la Selva, amb una disminució de les 
xifres obtingudes de 346 a 268 l/hab. i dia (període 2004-2006). Malgrat aquesta important 
disminució que ha tingut lloc en només dos anys, el registre actual segueix situant-se força 
per sobre de la mitjana estimada a Catalunya (200 l/hab. i dia). Un factor que ha contribuït a 
aquesta situació ha estat la disparitat de tendències de consums entre els diferents usos 
sectorials de l’aigua: mentre els consums domèstics, de serveis i municipals disminuïen en el 
seu conjunt (-27%, període 2004-2006), l’industrial no deixava de créixer (11%).  

 
 
• Forta malversació d’aigua en l’abastament del recurs. A Fornells de la Selva el cabal d’aigua 

no controlada representa el 43% del cabal posat en xarxa per a ser subministrat (any 2006), 
és a dir, no gaire menys de la meitat de l’aigua subministrada resta sense un consum efectiu. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

El percentatge habitual a Catalunya és entorn el 20% i, per tant, la malversació de l’aigua en el 
municipi es fa del tot evident i reprovable considerant que les causes de l’aigua incontrolada 
–com les fuites d’aigua per accidents o pèrdues en la xarxa d’abastament– tenen marge de 
millora per incrementar l’eficiència del recurs. 

 
 
• Desconeixement de la capacitat i l’aprofitament actual de l’aqüífer. Una gestió eficient i 

sostenible dels recursos hídrics del municipi requereix una aproximació més fidedigne dels 
aprofitaments actuals de l’aqüífer, així com una caracterització hidrogeològica de l’aqüífer 
que permeti concretar les possibilitats i limitacions per explotar els recursos hídrics de què 
disposa, i per tant concretar la continuïtat dels aprofitaments tant d’ús públic com d’ús privat 
del recurs. 

 
 
• Dèficit en infraestructura de sanejament. Amb pràcticament dos milers d’habitants i una 

important zona de sòl industrial, el municipi només pot depurar parcialment les aigües 
d’origen industrial, a través de la connexió a l’estació depuradora de Girona. La resta d’aigües 
residuals urbanes i industrials  són conduïdes a 2 decantadors diferents que procedeixen a 
una simple separació dels elements sòlids abans de l’abocament directe al riu Onyar. El 
projecte de nous col·lectors programat per l’Agència Catalana de l’Aigua, dins del període 
2006-2008, no s’acomplirà perquè el projecte resta aturat. Altrament, la depuradora de 
Girona, d’ençà la seva entrada en funcionament a l’any 1986, ha incrementat 
significativament el nombre de municipis atesos i els volums d’aigua residual tractada. 
Actualment, per bé que la depuradora usualment treballa per sota de la seva capacitat 
(45.000 m3), hi ha mesos punta en que pràcticament assoleix la seva capacitat de disseny 
(44.614 m3, febrer de 2006). Per tant, i en previsió del continuat creixement demogràfic dels 
municipis servits per la depuradora, el Pla Director d’Infraestructures Bàsiques és 
absolutament oportú per evitar, a curt termini, la disfuncionalitat i col·lapse de la depuradora 
actual, la projecció de la seva ampliació i de noves infraestructures de sanejament. En 
definitiva, a Fornells de la Selva es posa de manifest la necessitat d’una millora ostensible del 
sistema de sanejament, sobretot en benefici de l’estat de les aigües superficials del riu Onyar 
i el seu ecosistema. 

 
 
• Implantació de la doble xarxa de sanejament en el nucli urbà. La separació de les aigües 

pluvials de les residuals és ja una realitat en el nucli urbà del municipi però no en canvi en la 
zona industrial. La progressiva implantació de la xarxa separativa és una contribució clara a 
la planificació i gestió encertada de la xarxa de sanejament del municipi, que en el futur ha de 
contribuir a evitar càrregues innecessàries a l’estació depuradora. En cas contrari i a causa 
de les xarxes de sanejament unitàries, tota depuradora està sotmesa a la variabilitat de 
cabals tractats ocasionada per les variacions pluviomètriques estacionals. 

 
 
• Indeterminació d’establiments o negligències en abocaments a la llera pública. L’Agència 

Catalana de l’Aigua només té constància de dos únics punts d’abocament directe d’aigües 
residuals en afluents del municipi, els quals corresponen a 2 establiments que aboquen a la 
llera pública prèvia regulació i autorització de l’Agència. Per altra part, no es té coneixement 
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de punts d’abocament incontrolats que a iniciativa privada i de manera negligent puguin 
afectar als cursos fluvials que transcorren en el municipi. Com a aspecte positiu, 
l’Ajuntament té regulats els usos i els abocaments permesos a clavegueram a través d’una 
ordenança municipal. 

 
 
• Fosses sèptiques en masos i nuclis de població. La xarxa de clavegueram no està estesa a la 

totalitat dels habitatges del municipi. Les fosses sèptiques esdevenen infraestructures 
necessàries a masos aïllats i també als veïnats de la Barceloneta, Mas Serra i Mas Cases. La 
presència de fosses sèptiques són font de possible contaminació de sòls i aigües, en tant 
que una manca de manteniment o desfasament d’aquestes infraestructures són motiu de 
risc d’afectació als sistemes naturals, superficials o subterranis. 

 
 
• Xarxa d’abastament i sanejament amb deficiències pel tipus de material. La xarxa 

d’abastament i sanejament de més antiguitat presenta trams de canonades de fibrociment, 
un material poc resistent i inadequat per a la prevenció de pèrdues de l’aigua subministrada i, 
en el cas del clavegueram, per evitar infiltracions d’aigües residuals. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.5.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
Punts forts 
 
� Disponibilitat de fonts pròpies amb suficient dotació d’aigua per a l’abastament públic. 

� Projecte de construcció d’un nou dipòsit municipal per doblar la capacitat de contenció d’aigua. 

� Bona qualitat de l’aigua subministrada i garanties de control. 

� Fre a l’alça dels consums d’aigua d’abastament públic (-17% període 2004-2006). 

� Pla Director d’Infraestructures Bàsiques per dimensionar la depuradora de Girona i projectar noves 
infraestructures de sanejament a l’àrea metropolitana de Girona. 

� Disponibilitat d’ordenança municipal reguladora de l’ús i abocaments a clavegueram. 

� Incipient implantació de la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals en el nucli urbà. 

 
 
Punts febles 
 
� Consum unitari de l’aigua significativament superior al de la mitjana catalana (268 respecte 200 

l/hab. i dia), malgrat una ràpida reducció (346 l/hab. i dia, any 2004). 

� Percentatge d’aigua incontrolada (43%) prou eloqüent i totalment reprovable atenent a la mitjana 
del país (20%) i a les causes de les pèrdues d’aigua. 

� Insuficient coneixement hidrogeològic sobre les possibilitats i limitacions de l’aqüífer per a 
l’explotació dels seus recursos hídrics, actuals i potencials. 

� Clar dèficit infraestructural en sanejament per garantir el tractament adequat de les aigües 
residuals que condueix la xarxa de clavegueram. 

� Fosses sèptiques individuals i col·lectives a masos aïllats i veïnats (Barceloneta, Mas Serra i Mas 
Cases) que estan sotmeses al risc d’afectació al medi. 

� Manca d’implantació de la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals a la zona industrial. 

� Indefinició sobre el grau d’afectació del medi per possibles punts no controlats d’abocament directe 
a la llera pública. 
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2.6 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I SOROLL 

2.6.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 
 
� Disposar d’una informació actualitzada sobre els principals focus emissors de contaminants 

atmosfèrics.  

� Valorar la vulnerabilitat i la capacitat en la implantació de noves activitats.  

� Crear espais esmorteïdors entre els principals focus emissors (de contaminants o de soroll) i 
d’altres usos més sensibles.  

� Preveure la implantació de mesures urbanístiques preventives en la zonificació i en l’urbanisme.  

� Exigir el compliment del nou Codi Tècnic de l’Edificació en les noves construccions.  

 
 
Objectius específics 
 
� Regularitzar i vetllar pel compliment normatiu en les activitats amb una major problemàtica 

d’emissió de contaminants atmosfèrics i olors. 

� Exercir el compliment normatiu rigorós, especialment en aquelles activitats que confronten els usos 
industrials i residencials.  

� Adequació de la normativa municipal a la Llei 16/2002 de soroll (elaboració d’una nova ordenança 
municipal).  

� En els espais propers a les principals infraestructures generadores de soroll (N-II, via de ferrocarril...) 
cal preveure tot un seguit de mesures: 

- Creació de zones esmorteïdores al seu entorn (zones verdes i espais lliures) 

- Ubicar-hi aquells usos amb una sensibilitat acústica més baixa.  

- En les noves edificacions adoptar dissenys que ajudin a protegir els habitatges del soroll.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.6.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

       
• El trànsit és el principal focus generador d’emissions de contaminants atmosfèrics. Cada 

any, al terme municipal de Fornells, s’emeten, més de 24.000 tones de C02. El 85% de les 
emissions de CO2 són ocasionades pel sector transport. Per absorbir aquestes emissions de 
CO2 caldrien unes 3.700 hectàrees de bosc, és a dir més de 13 vegades de la superfície de 
bosc actual.  

 

0 1000 2000 3000 4000 ha

Superfície necessària per absorbir les
emissions generades al T.M.

Superfície del T.M. de Fornells

Superfície de bosc de Fornells

 
 
 
• Bona qualitat de l’aire. A dins del municipi no hi ha cap estació de control de la contaminació 

atmosfèrica (tot i que n’hi havia hagut), però si que n’hi ha una a Girona. Els valors 
enregistrats en aquesta estació mostra una bona qualitat de l’aire, tot i que s’ha detectat 
algunes superacions d’òxids de nitrogen, ozó i partícules. Segons l’índex Català de la qualitat 
de l’aire (ICQA) la qualitat de l’aire és satisfactori (60% del temps) o excel·lent (40%), essent 
els òxids de nitrogen el contaminant més crític. 

 
 
• El trànsit, la principal font de soroll del municipi. Els principals focus de soroll de la població 

els trobem a: 
 

- El soroll del ferrocarril. Afecta al nucli urbà de Fornells de la Selva (aproximadament uns 25 
habitatges). 

- Carretera N-II i N-IIa. Fonamentalment afecta al sector industrial de Fornells de la Selva i en menor 
mesura a Fornells Parc.  

- El trànsit aeri, tot i que de forma molt menys perceptible que als municipis del seu voltant (Salt, 
Vilablareix, Riudellots de la Selva, Aiguaviva). 
 
 

• Fornells s’adequarà a la Llei 16/2002 de soroll en breu. Fornells de la Selva compta amb el 
mapa de capacitat acústica aprovat. Aquest mapa zonifica el municipi segons el valor màxim 
de soroll que pot haver-hi. A més actualment s’està treballant en l’elaboració d’una 
ordenança de soroll adaptada a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica.  
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2.6.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
Punts forts 
 
� Bona qualitat de l’aire a les estacions de control atmosfèric més properes al municipi.  

� Fornells compta amb el mapa de capacitat acústica, i està treballant en l’elaboració d’una nova 
ordenança de soroll.  

 
 
Punts febles 
 
� Les infraestructures viàries que travessen el municipi, generen cada any el 85% de emissions de 

contaminants atmosfèrics emeses a dins del terme municipal.  

� Impacte significatiu del soroll sobre la població fonamentalment a la carretera N-II, el soroll de les 
activitats i el soroll del trànsit aeri.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.7 GESTIÓ ENERGÈTICA 

2.7.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 
 
� Impulsar estratègies per millorar l’enllumenat públic i minimitzar la contaminació lumínica.  

� Regular l’enllumenat exterior privat (prohibir l’ús de canons làser dirigits cap al cel, utilitzar làmpades 
de baix consum i de llum vermella, establir un horari d’obertura i tancament dels llums dels 
aparadors i rètols publicitaris, no fer servir lluminàries tipus globus sense l’apantallament...). 

� Regular les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia elèctrica.  

� Impulsar les energies renovables tant en l’àmbit públic com privat. 

 
 
Objectius específics 
 
� Zonificar el territori en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lumínica i considerar-ho en les 

llicències urbanístiques.  

� Implementar mesures d’estalvi energètic a l’enllumenat: 

- Sistemes d’encesa que optimitzin el consum. 

- Els tancaments de les lluminàries han de ser plans i el material utilitzat tingui gran capacitat de 
transmissió i resistent als efectes de la intempèrie i el pas del temps. 

- Utilitzar les lluminàries adequades (no utilitzar lluminàries tipus globus sense reflector en la 
part superior, utilitzar lluminàries asimètriques d’alt rendiment en l’enllumenat ornamental, 
procurar utilitzar làmpades de vapor de sodi...). 

- Modificar les instal·lacions antigues seguint els criteris d’eficiència energètica i de consecució 
de nivells luminotècnics establerts. 

- Instal·lar llums l’emissió de raigs dels quals no sobrepassi el pla horitzontal. 

� Aprovar una ordenança reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia 
elèctrica. 

� Incrementar la implantació de les energies renovables, en concret per mitjà de: . 

- Vetllar pel compliment del nou Codi Tècnic de l’Edificació.  

- Previsió d’instal·lacions fotovoltàiques en nous edificis públics. 

- Exigència d’incorporació d’estudis energètics en els projectes urbanístics. 

- Promoure iniciatives popular d’aprofitament de les energies renovables1. 

 

                                                                            
1 Com per exemple, l’Ona Solar del Mercat del Carmel (Barcelona) que ha estat la primera central solar 
promoguda amb participació popular en un edifici d'ús col·lectiu a Espanya. 
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2.7.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

 
• Impacte de les línies elèctriques d’alta tensió al sector industrial. El sector industrial de 

Fornells de la Selva hi ha dues línies d’alta tensió que el voregen pel sectors nord i oest. 
Ambdues línies tenen un impacte visual significatiu a l’àmbit del polígon i més tenint en 
compte la futura ampliació d’aquest sector.  

 

 

• Gran dependència dels combustibles líquids i baixa implantació de les energies renovables. 
Per fonts energètiques, més del 80% del consum d’energia del municipi prové dels 
combustibles líquids (gasoil, gasolina i fueloil). Per sectors, el transport és el principal 
consumidor d’energia, seguit a molta distància per la indústria i el sector domèstic.  
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Si considerem que aproximadament l’1% dels combustibles líquids subministrats són 
biocarburants, i que el 23% de l’energia elèctrica a l’Estat Espanyol prové de fonts renovables, 
podem concloure que el grau d’autoabastament energètic del municipi es situa entorn dels 
348 Tep, és a dir un 3,6% del total. Com a estratègia de futur, cal potenciar la diversificació 
energètica i fomentar la implantació de mesures d’estalvi energètic i de foment de les 
energies renovables  (Fornells de la Selva presenta unes condicions òptimes per 
l’aprofitament d’energia solar).  

 
 

• Increment de la demanda energètica. En els darrers anys a Fornells, s’ha incrementat la 
demanda d’energia tant en valors absoluts com unitaris (per habitant). Així, segons les fonts 
energètiques en el període 2003/06 la demanda d’energia ha seguit la següent evolució:   

 
- Increment del 6,6% anual en el consum d’energia elèctrica. 

- El consum de combustibles líquids s’ha incrementat lleugerament. 

- El consum butà i propà ha disminuït un 1,4% anual.  

- El consum de gas natural ha augmentat un 29,0% cada any. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

• Important renovació de l’enllumenat públic. En els darrers anys l’Ajuntament de Fornells de 
la Selva ha millorat l’estat i l’eficiència de l’enllumenat públic. Així, s’ha aplicat reguladors de 
doble nivell de flux en 3 dels 7 sectors de l’enllumenat públic, s’ha soterrat el cablejat elèctric 
en alguns sectors del municipi i pràcticament el 95% dels 776 punts de llum del municipi 
compten amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió. No obstant això, en alguns sectors 
encara hi ha punts de llum amb incidència sobre la contaminació llumínica i es poden 
continuar fent actuacions per millorar l’eficiència de l’enllumenat. Per altra banda, des de 
l’ajuntament s’apunta que els sectors on l’enllumenat està en pitjors condicions és al Casc 
Antic i en menor mesura a Fornells Parc. 
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2.7.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
Punts forts 
 
� L’ajuntament compta està instal·lant sistemes d’aprofitament de l’energia solar als equipaments 

públics (a l’escola, al camp de futbol (tèrmica) i finalment es preveu fer un projecte força ambiciós 
d’implantació de l’energia solar a la façana sud de l’edifici de la Sitja).  

� Bon estat de l’enllumenat públic del municipi, tant en relació a la contaminació llumínica, com al seu 
grau d’eficiència.  

 
 
Punts febles 
 
� El consum unitari d’energia de Fornells es continua incrementant.  

� Impacte de les línies elèctriques aèries d’alta tensió al sector industrial.   

� Elevat grau de dependència  energètica dels combustibles líquids (gasoil, fueloil i gasolina).  

� Baix grau d’implantació de les energies renovables.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.8 RESIDUS 
 

2.8.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 
 

� Fomentar la minimització, el reciclatge i/o la reutilització dels residus urbans. 

� Facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades pel seu tractament i/o dipòsit. 

� Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en general. 

� Detectar i localitzar els punts d’abocament incontrolats per tal de poder-ne planificar neteges i 
controls.  

 

 
Objectius específics 
 

� Incrementar les eficiències de la recollida selectiva, principalment de paper i matèria orgànica,  
per tal d’assolir els percentatges marcats al PROGREMIC. 

� Definició del sistema òptim de recollida dels residus, tant des de l’àmbit de l’eficiència com  de 
l’econòmic. 

� Plantejar estratègies que impliquin la minimització de residus des de l’àmbit municipal o 
comarcal. 

� Previsió de les infraestructures necessàries en un futur per a la gestió dels residus municipals. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE FORNELLS DE LA SELVA 
 

2.8.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

 
 
• Existència d’un Pla Estratègic de Tractament dels Residus Municipals del Gironès. Aquest 

Pla estratègic neix fruit d’un conveni de cooperació entre l’Agència de Residus de Catalunya, 
la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona, i amb la 
finalitat de solucionar els problemes actuals i unificar la gestió de residus a nivell comarcal.  

 
El Pla proposa una sèrie de canvis en la gestió actual dels residus municipals del Gironès. Així 
pel municipi de fornells de la Selva es proposa una gestió basada en el model actual dels 5 
contenidors o el model de residu mínim per les zones de disseminats, combinat amb el 
foment del compostatge casolà per tal de prevenir i disminuir la recollida de la FORM amb el 
tractament en origen. Per la resta de municipi, catalogada com a zona semi urbana, planteja 
el model de recollida Porta a Porta amb la possible incorporació de la variant de contenidors 
d’ús privat. Així, en global es planteja una recollida mixta, aplicant diferents models en funció 
de l’estructura urbana. Aquest model plantejat pot generar alguns problemes com 
reticències en la població per la diferenciació del model de recollida entre zones del municipi, 
costos logístics més elevats o migració de residus entre diferents zones d’aportació. 

 
En el cas que el pla estratègic s’aprovi, seria important que tots els municipis s’hi adhereixin 
per tal de mantenir una gestió i un funcionament comú a nivell comarcal. 

 
Caldrà valorar bé els avantatges i inconvenients en sessions de participació pública, pel canvi 
d’hàbits que generaria aquesta opció a la població, abans de decidir la seva aplicació.  

  
 
• Utilització de la deixalleria mòbil al municipi. Tot i que el municipi de Fornells de la Selva està 

contemplat dins l’àrea d’influència de la deixalleria de Cassà de la Selva, disposa del servei de 
deixalleria mòbil que ofereix el Consell Comarcal del Gironès. El fet de disposar d’aquest 
servei fa augmentar els nivells de recollida de residus ja que els habitants no han de 
desplaçar-se fins Cassà de la Selva per dipositar-los. 

 
 
• Nivells estàndards de generació de residus i bons nivells de recollida. La ràtio de generació 

de residus de Fornells de la Selva, 1,43 Kg/hab.· i dia, és mínimament superior a la mitjana del 
Gironès, 1,42 Kg/hab. i dia, i inferior a la de Catalunya, 1,64 Kg/hab. i dia. Tot i que la quantitat 
total de residus generada pràcticament no ha disminuït, si que ha augmentat la proporció de 
la recollida selectiva i ha disminuït la de rebuig. 
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Evolució anual de la generació de residus municipals (tones) 
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Les eficiències de recollida són elevades. Així, amb el vidre i amb els envasos s’ha aconseguit 
superar els objectius marcats al PROGREMIC per l’any 2012. En el cas de la matèria orgànica i 
el paper la situació és acceptable però millorable. Serà necessària buscar noves estratègies 
per millorar el rendiment de la matèria orgànica i el paper. 
  
 

Eficiències de recollida i objectius del PROGREMIC  

Fracció 
Eficiències de recollida 

de l’any 2006 
Objectius de recollida del 

PROGREMIC 
Matèria orgànica 25,48 % 55 % 
Vidre 80,19 % 75 % 
Paper/cartró 47,05 % 75 % 
Envasos 25,35 % 25 % 

 
Tot i que actualment no s’ha generat cap problema, el fet que a la recollida hi intervinguin 
més d’una empresa pot provocar problemes derivats de la implicació de diferents agents 
com l’acumulació de residus a les zones d’aportació, conflictes en les competències... 

 
 
• Proposta d’ordenança comarcal reguladora dels residus municipals. Recentment, el Consell 

Comarcal del Gironès ha aprovat una ordenança reguladora de la gestió dels residus 
municipals. Aquesta ordenança incideix en la prevenció de residus, en el servei de gestió de 
residus, en el control de la gestió privada dels residus d’activitats econòmiques i en la 
inspecció i règim sancionador. 
 
 

• Bon servei de neteja viària. Actualment, el servei de neteja viària realitzat per l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), funciona de manera força òptima. La 
Fundació Ramon Noguera realitza tasques complementàries de neteja viària. Cal tenir en 
compte que la partida del pressupost destinada a la neteja viària equival a 27 €/habitant, una 
suma força alta si es compara amb la despesa considerada òptima, entre 15 i 30 €/habitant.  
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• Utilització com a subproducte dels residus industrials. De la quantitat total de residus 
industrials generats al municipi, el 97% d’aquests es converteixen en subproducte. Tot i 
l’elevada reutilització com a subproducte, el 84 % d’aquests residus estan classificats com a 
especials, i per tant tenen una naturalesa potencialment contaminant. 

 
 
• Presència esporàdica d’abocaments incontrolats. Tot i que la presència és molt esporàdica, 

eventualment es localitzen abocaments incontrolats al municipi.  
 
 
• No hi ha excedent de dejeccions ramaderes al municipi. El balanç actual entre la quantitat 

de nitrogen provinent de les dejeccions ramaderes i la capacitat d’absorció dels terrenys 
agrícoles és positiu, és a dir, els terrenys agrícoles del municipi tenen prou capacitat com per  
absorbir tot el nitrogen provinent de les dejeccions ramaderes. Si es té en compte la  situació 
de capacitat màxima de les explotacions actuals, la situació és la mateixa.  

 
Caldria un major control dels abocaments ja que tot i la situació actual, el municipi està 
classificat com a zona vulnerable per la contaminació de nitrats.  

 
 

Balanç municipal de les dejeccions ramaderes  

 
Prod. dejeccions 

(entrades) 
[Kg N/any] 

Capacitat d’absorció de 
les terres agrícoles  
(sortides) [Kg N/any] 

Balanç 
[Kg N/any] 

Cens actual  (2007) 20.975 124.950 103.975 
Capacitat total (2007) 26.561 124.950 98.389 
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2.8.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
Punts forts 
 
� El canvi de sistema de recollida provocaria un augment de l’eficiència de la recollida selectiva. 

� Increment dels nivells de recollida selectiva en el període 2000–2006 i bons percentatges 
d’eficiència de recollida de vidre i envasos. 

� Ràtio de generació de residus equivalent a la mitjana del gironès i inferior a la de Catalunya. 

� Establiment d’una ordenança reguladora de la gestió dels residus municipal a nivell comarcal. 

� Disposició del servei de deixalleria mòbil del Consell Comarcal del Gironès. 

� Bon funcionament del servei de neteja viària. 

� Nivells alts de reutilització com a subproducte dels residus industrials. 

� Balanç positiu entre les dejeccions ramaderes i la capacitat d’absorció del terreny, tant en la situació 
actual com en la capacitat màxima. 

 

 
Punts febles 
 
� El canvi de sistema de recollida plantejat en el Pla Estratègic pot provocar problemes d’adaptació i 

acceptació als habitants del municipi. 

� Absència d’una ordenança reguladora de residus municipals, de runes i de la construcció, i de 
dejeccions ramaderes. 

� Gestió de les diferents fraccions dels residus municipals compartida entre dues empreses diferents. 

� Elevat percentatge de residus industrials classificats com a Especials. 

� Presència esporàdica d’abocaments incontrolats. 

� Classificació com a zona vulnerable per contaminació de nitrats. 
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3 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

3.1.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals  
  

� Modernitzar el teixit productiu, amb la formació del capital humà, l’esforç en recerca, 
desenvolupament i innovació, la millora de les infraestructures i la projecció exterior de 
l’economia. 

� Apostar per a la diversificació de les activitats econòmiques, i impulsar els nous sectors amb 
projecció de futur . 

� Garantir la implantació i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) arreu. 

� Assegurar la formació i la igualtat d’oportunitats per a tothom. 

 

 
Objectius específics 
 

� Fomentar l’ocupació laboral en empreses del mateix municipi, principalment en col·lectius amb 
més dificultats, com els joves o les dones.  

� Augmentar el control de les activitats econòmiques del municipi i assegurar l’adequació de les 
activitats a la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

� Promocionar l’activitat comercial del municipi, tant dels nous comerços com dels existents. 

� Mantenir l’activitat rural del municipi, principalment l’agricultura. 
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3.1.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

 
• Una bona taxa d’ocupació però amb diferències de sexes. L’any 2001, la taxa d’ocupació de 

Fornells de la Selva (61,8%) era superior a la mitjana de la comarca (57%) i de Catalunya 
(52,4%). Tot i això, existia una gran diferència entre la taxa d’ocupació masculina (71,2%) i la 
femenina (53,2%). El principal sector d’activitat al municipi és el de serveis, en segon terme 
la industria, i construcció i per últim l’agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evolució mensual de l’atur mostra un major nombre de dones aturades del gener fins al 
setembre. A partir d’aquest mes, l’atur masculí comença a pujar i el femení a disminuir, de 
manera que es capgira la situació.  
 
 

Evolució del nombre d’aturats de l’any 2006 
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• Elevada contenció per raons de treball a l’àrea urbana de Girona però baixa ocupació local 

amb població resident a Fornells de la Selva. Analitzant les característiques territorials de 
l’ocupació s’observa que aproximadament el 30% de la població ocupada resident a Fornells 
de la Selva treballa al mateix municipi, mentre que la resta ho fan pràcticament tots a l’àrea 
urbana de Girona. 

 
Per altra banda, si s’analitza l’oferta laboral del municipi, es detecta que només el 18% dels 
llocs de treball que ofereix el municipi són ocupats per residents de Fornells de la Selva. La 
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resta els ocupen principalment habitants de Girona i Salt. Aquestes dues característiques 
generen una elevada mobilitat laboral obligada, tot i que gràcies a la proximitat de la zona la 
majoria de desplaçaments són de curt abast.   

 
 
• Forta influència de la ciutat de Girona, sobretot per a compres. El municipi de Fornells de la 

Selva està emmarcat dins el Sistema Urbà de Girona i presenta una forta atracció cap a Girona 
i Salt, principalment en l’àmbit comercial i d’oci. 

 
 
• Oferta de recursos per l’ocupació laboral. El municipi de Fornells de la Selva disposa 

diferents recursos per fomentar l’ocupació laboral. Concretament disposa d’una borsa de 
treball i s’acostumen a realitzar convenis de col·laboració educativa amb la Universitat de 
Girona (UdG). 

 
 
• Pèrdua de pes del sector primari. El sector primari ha perdut pes específic al municipi de 

Fornells de la Selva, passant d’un 9,3% de la població ocupada l’any 1991 a un 1,5% l’any 
2001. Aquests percentatges són inferiors a la mitjana del Gironès i de Catalunya.  

 
Evolució de l’ocupació del sector primari (%) 

Àmbit 1991 1996 2001 
Fornells de la Selva 9,3 6,0 1,5 

Gironès 3,4 2,6 2,2 
Catalunya 3,7 3,2 2,5 

 
La superfície agrícola útil ha disminuït considerablement en els darrers anys, i actualment 
està distribuïda en un 60% per cultius de secà i un 40% en cultius de regadiu. Pel que fa a la 
ramaderia, la Unitats Ramaderes són principalment de bestiar Porcí i en segon terme de 
bestiar boví.  
 
 

• Control de les activitats econòmiques del municipi.  L’Ajuntament disposa d’un cens de les 
activitats econòmiques del municipi i el seu estat d’adequació a la Llei 3/98 d’Intervenció 
Integral de l’administració Ambiental. 

 
 
• Creixement important del polígon industrial. Està previst que el polígon industrial de Fornells 

de la Selva pateixi un elevat creixement, fet que incrementarà considerablement l’oferta 
laboral del municipi. Aquest sector industrial del sud de Girona està considerat com una zona 
potencial de desenvolupament econòmic de la zona. 

 
 
• Important terciarització de l’economia del municipi. El sector terciari comptava l’any 1996 

amb el 59,3% de les persones ocupades del municipi, i l’any 2001 ja comptava amb el 68,5%. 
A part, també hi ha hagut un increment important d’establiments del sector terciari, passant 
dels 125 l’any 1994 als 169 l’any 2002. 
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3.1.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
Punts forts 
 
� Nivells d’activitat i ocupació superiors a  la mitjana de la comarcal del Gironès i Catalunya. 

� Forta relació econòmica amb l’àrea urbana de Girona però amb unes necessitats de desplaçament 
de distàncies relativament curtes. 

� Presència de mecanismes de foments de l’ocupació laboral. 

� Bon control de les activitats econòmiques del municipi. 

� Increment de l’oferta laboral degut al creixement del polígon industrial. 

 

 
Punts febles 
 
� Únicament el 30% de la població de Fornells de la Selva treballa al municipi. Tant sols el 18% dels llocs 

de treball del municipi són  ocupats per treballadors de Fornells de la Selva. 

� Presència de variacions estacionals al nombre d’aturats. 

� Elevada diferència entre la taxa d’ocupació masculina i femenina. 

� Pèrdua de pes específic del sector primari. 
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4 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

4.1 SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

4.1.1 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 
Objectius generals 
 

� Promoure l’accés a l’habitatge. 

� Fomentar les noves tecnologies de la informació i comunicació a la ciutadania 

� Adequar els serveis sanitaris i els serveis socials a las realitat del municipi, potenciant l’àmbit 
d’actuació preventiva. 

� Promoure el moviment associatiu com a punt de trobada i difusió de les inquietuds socials i 
culturals del municipi. 

 
Objectius específics 
 

� Fomentar l’accés a l’habitatge de la gent jove, i impulsar la construcció d’habitatges de 
protecció oficial 

� Facilitar l’accés a les noves tecnologies de la ciutadania. 

� Potenciar el sentit de pertinença a la comunitat local i la identitat amb Fornells de la Selva 

� Promoure la participació de la ciutadania en la presa de decisions del municipi. 

� Minimitzar les problemàtiques socials del municipi. 
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4.1.2 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

 
 
• Canvis en l’estructura de la població. Actualment, i si ens fixem amb la piràmide,  l’estructura 

de la població està iniciant el procés d’envelliment propi de les poblacions dels països 
desenvolupats. Així, la proporció d’habitants de 0 – 14 anys s’ha mantingut constant passant 
de 19,74% l’any 1981 a 19,89% l’any 2007. El percentatge de població de més de 65 anys ha 
disminuït lleugerament, passant del 12,74% l’any 1981 al 11,24 l’any 2007.  

 
Piràmide de població de Fornells de la selva. 2007 
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En els darrers anys el creixement vegetatiu ha augmentat lleugerament, situant-se l’any 
2005 en un 6,37 0/00. Aquest valor es deu principalment a l’increment del nombre de 
naixements.  
 

 
• Un percentatge d’habitatge vacant significatiu. Fornells de la Selva presenta una distribució 

dels tipus d’habitatges força diferent a la comarca del Gironès i a Catalunya. Concretament 
presenta una menor proporció d’habitatges principals i secundari, el que produeix un 
increment important del percentatge d’habitatges vacants. 

 
 

Distribució dels tipus d’habitatge. 2001 
Tipus d’habitatge 

 Principals Secundaris Vacants Altres 
Fornells de la Selva 67,0 % 4,3 % 28,7 % 0 % 

Gironès 71,7 % 9,4 % 17,4 % 1,5 % 
Catalunya 69,9 % 15,5 % 13,7 % 0,9 % 
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• Nul·la oferta d’habitatges de protecció oficial. Durant el període 1991-2006, no hi ha 
constància que s’hagi construït cap habitatge de protecció oficial, i no es preveuen futures 
promocions. La construcció de pisos de protecció oficial milloraria l’accés a l’habitatge del 
jovent del poble, essent aquesta una actualment la principal problemàtica detectada en el 
jovent del municipi.   

 
 
• Elevada influència de la ciutat de Girona. La proximitat amb la ciutat de Girona genera una 

influència elevada en diferents aspectes, tan socials com econòmics. En els aspectes 
socials, Girona té molta influència en activitats culturals i d’oci. Aquesta oferta cultural i de 
lleure condiciona que el jovent es desplaci cap a Girona en el temps lliure i les nits. Alhora, 
aquesta forta dependència amb Girona dificulta el sentit d’identitat local.  

 
 
• Possibilitat d’accés a les noves tecnologies.  Actualment, des de l’Ajuntament s’ha potenciat 

la creació d’una xarxa Wi-fi al poble per tal de donar accés a Internet de banda ampla i 
assequible a tota la població. Aquest servei estar delegat a una empresa i l’accés costa 9 
euros mensuals. Esporàdicament hi ha problemes a la xarxa degut a talls, inclemències del 
temps, etc.  

 
D’altra banda, i per augmentar les oportunitats, el municipi disposa d’un telecentre amb 
ordinadors i 6 ordinadors d’ús públic a la biblioteca. 

 
 
• Notable increment d’equipaments socials i culturals. Actualment hi ha 3 projectes engegats 

per tal d’incrementar els espais socioculturals del municipi. La Sitja serà el principal 
equipament i disposarà de sales polivalents de diferents dimensions per realitzar concerts i 
exposicions, i disposarà de locals d’assaig i la biblioteca. El nou Teatre amb una capacitat per 
300 persones i l’Estació Museu, un dels 7 museus que es volen fer a nivell estatal, seran les 
altres actuacions futures. 

 
 
• Impuls programes socials adreçats a la gent gran. Dins les estratègies locals de benestar 

social, l’Ajuntament amb la col·laboració dels serveis socials han realitzat diferents 
actuacions. S’ha implantat la teleassistència, servei que actualment reben unes 8-10 
persones. L’ajuntament i el Consorci del Benestar subvencionen els xecs serveis que 
s’atorguen a les persones amb necessitat de dependència. Disposen del servei de podòleg 
gratuïtament. 

 
 
• El municipi disposa de Pla Local de Joventut.  Fornells de la Selva disposa de Pla Local de 

joventut en el qual es realitza un anàlisis i una diagnosi del municipi per tal de detectar els 
principals problemes i inquietuds del jovent. Entre altres aspectes cal destacar l’accés a un 
habitatge assequible i problemes per accedir al primer lloc de treball, principalment pels que 
disposen d’estudis universitaris.  
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• El CEIP Forn d’Anells, una escola verda i implicada amb l’entorn . Actualment, el CEIP Forn 

d’Anells participa en el programa “Descoberta de l’entorn natural de l’escola”. D’altra banda, 
durant el curs 2004-05 es va presentar un projecte per adherir-se al programa escoles 
verdes que actualment està en procés. 

 
 
• Elevat grau de coneixement del català. Com en la major part de la província de Girona, el grau 

de coneixement del català és elevat. Així, els percentatges d’entendre, parlar, llegir i escriure  
el català són molt superiors a la mitjana del Gironès i de Catalunya. 

 
 
• Elevada participació ciutadana. Fornells de la Selva compte amb un elevat nombre d’entitats 

i associacions. S’han comptabilitzat un total de 19 associacions i entitats de diferents 
àmbits, des culturals, fins a esportives i de cooperació. En general la gent del municipis és 
bastant participativa i activa. 
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4.1.3 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 

 
Punts forts 
 
� Si continua l’increment de la natalitat es generarà un rejoveniment de la població.  

� Parc d’Habitatges relativament modern i amb poques deficiències. 

� Incorporació al municipi de tecnologies d’accés a Internet de forma ràpida i assequible. 

� Increment notable dels equipaments culturals del municipi. 

� Disposició de Pla Local de Joventut. 

� Presència d’educació ambiental a l’escola. 

� Alt nombre d’entitats i elevat nivell de participació. 

� Elevat grau de coneixement del català. 

 

 
Punts febles 
 
� Inici del procés d’envelliment propi dels pobles i ciutats dels països desenvolupats. 

� Oferta nul·la d’habitatges de protecció oficial. 

� L’elevada influència de la ciutat de Girona genera una disminució de la identitat i la identificació del 
jovent amb el municipi 

� Existència de certes problemàtiques socials que necessiten actuacions: dependència de la gent 
gran i accés a l’habitatge per part del jovent. 

 

 
 


