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1.1. Territori i medi natural

EL MUNICIPI DE SALES DE LLIERCA DINS L’ÀMBIT D’ESPAISEL MUNICIPI DE SALES DE LLIERCA DINS L’ÀMBIT D’ESPAISEL MUNICIPI DE SALES DE LLIERCA DINS L’ÀMBIT D’ESPAISEL MUNICIPI DE SALES DE LLIERCA DINS L’ÀMBIT D’ESPAIS
D’INTERÈS NATURALD’INTERÈS NATURALD’INTERÈS NATURALD’INTERÈS NATURAL

El 77% del terme municipal del municipi de Sales de Llierca (2823 ha) es troba inclòs

dins l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa. Aquest fet porta a integrar

l’avaluació del territori i del medi natural en una mateixa unitat, facilitant el posterior

plantejament d’estratègies conjuntes. D’aquesta manera es potencia un

desenvolupament sostenible que permet l’evolució del territori i de la població

respectant el medi natural.

Aquesta situació estratègica es tradueix en la consciència del municipi de la seva

posició privilegiada dins del marc d’aquests espais d’interès del territori català. Aquest

fet queda reflectit en la normativa municipal, Pla Especial de Protecció i

Desenvolupament de Sales de Llierca, on es classifiquen diferents espais de protecció

del medi: Espai d’especial interès de l’Alta Garrotxa, Perímetre de protecció de l’Alta

Garrotxa, Espai Forestal, Espai agrícola i Perímetre de protecció d’edifici i/o monument

L’Alta Garrotxa és un espai de gran valor que ha de rebre un tractament unitari en el

seu conjunt, superant les limitacions dels termes municipals, per tal d’aconseguir un

desenvolupament coherent i equilibrat entre la conservació i protecció del medi natural

i el desenvolupament de la població i la seva economia. Com tantes altres zones rurals

de muntanya, és un territori econòmicament recessiu, basat en un incipient sector

terciari d’orientació turística i un sector primari tradicional, que malgrat la poca

productivitat econòmica actual, té un gran valor intrínsec, ofereix valuosos serveis

ambientals i un paper de vital importància en el modelat de l’entorn, evitant una

homogeneïtzació del paisatge.

L’activació econòmica ha de tenir cura dels usos i la freqüentació, i ha de recaure en la

població resident, per tal que els beneficis reverteixin  sobre el territori i la població que

suporta l’activitat.

El despoblament de l’Alta Garrotxa, que començà al tombant del 1900, ha comportat

una regeneració de la seva cobertura vegetal i de la fauna, que el fa un Espai d’Interès
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Natural realment singular en el context català. Això el converteix en un espai atractiu

tan pel visitant ocasional com per persones que volen fixar-hi la seva residència,

especialment per neorurals, que tenen un pes específic important dins la configuració

actual d’aquest territori. Però el retrocés demogràfic, juntament amb els canvis

econòmics i socials estructurals i les característiques topogràfiques particulars de l’Alta

Garrotxa han fet que la seva dotació infraestructural sigui deficient, especialment pel

que fa a les comunicacions viàries, l’electrificació rural, la xarxa telefònica, el transport

públic i els serveis.

El fet de fixar població disseminada a L’Alta Garrotxa obre varis interrogants. Per una

banda una presència humana limitada en el territori, permet assegurar la diversificació

dels espais i del paisatge, i la conservació del patrimoni arquitectònic, però per l’altra

pot implicar haver de proporcionar les infraestructures i serveis necessaris. Aquests

fets obliguen al replantejament i formulació d’estratègies conjuntes entre els seus

habitants, el municipi i el Consorci de l’Alta Garrotxa.

El Consorci té una funció divulgadora dels valors del territori i no disposa de les eines

necessàries per a l’acompliment de les Normes Especials. Es fa evident la necessitat

d’un pla de protecció i gestió integral per part d’un organisme propi que vetlli per la

seva conservació.

LA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPILA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPILA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPILA CONFIGURACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL MUNICIPI

El municipi de Sales de Llierca  és un municipi relativament gran en extensió, 36,39

km2, però petit en població, 108 habitants al 2003.

La població es distribueix en 4 veïnats de masies escampades – Sadernes, Gitarriu,

Entreperes i Monteia, i el que podríem considerar l’únic nucli del municipi, el veïnat de

Sales que aplega gairebé el 80 % dels habitants del municipi.

El veïnat de Sales es va consolidar a mitjans dels anys 1990 per iniciativa municipal, ja

que es considerava imprescindible pel manteniment de la identitat del municipi, la

creació d’un nucli que exercís de capital del terme i que polaritzés la vida social i

administrava del mateix. La tipologia del veïnat és d’habitatge unifamiliar aïllat en

parcel·les d’extensió mínima de 5.000 m2. Aquest fet ha permès al veïnat mantenir

l’aspecte de disseminat,  i malgrat que la majoria d’habitatges són de disseny modern,
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al no tenir enllumenat públic, ni voreres, el conjunt queda integrat amb la ruralitat de

l’entorn. Malgrat això, s’ha de tenir present que aquest tipus d’ocupació residencial del

territori és una ocupació en extensiu, en la que pocs habitants ocupen molta superfície

(aproximadament 4 habitants per hectàrea). Aquesta disposició pot arribar a comportar

un cost important a l’Ajuntament degut a l’increment de la necessitats

d’infraestructures i l’esforç econòmic associat del manteniment, que han de generar un

equilibri entre les necessitats dels habitants i les prestacions municipals.

LES RELACIONS DE VEINATGE DE SALES DE LLIERCALES RELACIONS DE VEINATGE DE SALES DE LLIERCALES RELACIONS DE VEINATGE DE SALES DE LLIERCALES RELACIONS DE VEINATGE DE SALES DE LLIERCA

Sales és un municipi emminentment residencial que conserva voluntàriament el seu

aspecte de municipi disseminat, agrari i ramader. La proximitat de Tortellà, situat a dos

quilòmetres, ha permès mancomunar els serveis i cobrir les necessitats bàsiques de la

seva població, així com els habitants de Sadernes les cobreixen amb Montagut.

Els nous habitants que s’estableixen a Sales de Llierca busquen el que només pot

oferir el municipi: un entorn privilegiat i la voluntat de mantenir-lo. Per tant, assumeixen

la manca de serveis i la mobilitat obligada en transports particulars.

EL PAPER DE CONNECTOR ECOLÒGICEL PAPER DE CONNECTOR ECOLÒGICEL PAPER DE CONNECTOR ECOLÒGICEL PAPER DE CONNECTOR ECOLÒGIC

El municipi no presenta pràcticament cap element pertorbador de la connectivitat

biològica, degut a la seva condició de disseminat i a que la xarxa viària del municipi

està bàsicament formada per pistes forestals poc transitades. Les excepcions són el

tram de la N-260 al sud del terme i Sadernes.

En el cas de la N-260, la connectivitat ecològica pot estar garantida a través de la

xarxa hidrogràfica, ja que és just en aquest tram que l’autovia discorre per un pont

sobre el Borró. També en aquest punt hi ha la problemàtica deguda a la

sobrefreqüentació en períodes estivals.

Sadernes presenta la problemàtica de la freqüentació en períodes determinats que

trenquen la tranquil·litat habitual de l’espai i que pot incidir negativament sobre la fauna

i la vegetació.
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L’ESPAI AGRARI I FORESTALL’ESPAI AGRARI I FORESTALL’ESPAI AGRARI I FORESTALL’ESPAI AGRARI I FORESTAL

Pel que fa a la zona del municipi que pertany a l’Alta Garrotxa, l’evolució demogràfica

dels darrers 100 anys, ha conduït a una homogenització del paisatge al minvar

l’activitat modificadora i ordenadora de l’home sobre el seu entorn, que mantenia una

diversificació dels usos i dels espais alhora que comportava una riquesa paisatgística i

cultural. Aquesta absència ha afavorit per una banda, l’extensió de la superfície

forestal arbrada en detriment dels espais ocupats per prats i conreus amb la

conseqüent pèrdua de diversitat biològica i uniformització del paisatge, i per l’altra, ha

comportat un empobriment cultural i que un nombrós patrimoni arquitectònic, amb

característiques notables, resti desocupat i s’estigui enrunant.

Pel que fa a la resta de municipi, s’intenta mantenir el sector agrari, disposat en

mosaic entre les masses forestals i les cases disseminades, amb una reglamentació

acurada d’aquest espai.

LA XARXA DE COMUNICACIONS: PRESENT I FUTURLA XARXA DE COMUNICACIONS: PRESENT I FUTURLA XARXA DE COMUNICACIONS: PRESENT I FUTURLA XARXA DE COMUNICACIONS: PRESENT I FUTUR

El municipi té dues vies de penetració a l’Alta Garrotxa: la carretera de Sadernes, des

de Montagut i les pistes forestals, sense asfaltar i en bon estat, que comuniquen els

veïnats de Monteia, Orri, Entreperes i Gitarriu. La de Sadernes és molt freqüentada en

períodes de vacances i caps de setmana. Aquest fet obliga a regular i ordenar aquesta

afluència i limitar l’accés a l’Alta Garrotxa.

El municipi manté el que popularment s’anomena una posició de “cul de sac”, al evitar

voluntàriament la connexió rodada amb el municipi veí de Beuda. El fet que s’obrís una

via de comunicació amb aquesta població podria pertorbar un dels valors que ofereix

el municipi: la tranquil·litat i el silenci.

ELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICAELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICAELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICAELS CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

El paisatge s’ha considerat com a un factor de base en els planejament, donant lloc a

creixements integrats amb l’entorn, com el veïnat de Sales.

La regularització del sòl, amb la creació d’espais de protecció tant per l’espai agrari, el

forestal i el fluvial, com els perímetres de protecció del patrimoni arquitectònic, denoten

una sensibilitat per el manteniment del paisatge actual.
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Com a únic element pertorbador del paisatge del municipi destaca l’estesa de la línia

elèctrica de Sadernes que transcorre al llarg del Llierca fins l’hostal de Sadernes.    
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1.2. Balanç d’aigua

EL CONTROL DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIESEL CONTROL DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIESEL CONTROL DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIESEL CONTROL DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

Al municipi de Sales de Llierca s’hi troben tres unitats hidrogeològiques: l’eocènica,

situada a la part nord del municipi (Alta Garrotxa); al·luvial, on es situen els materials

sedimentats per l’acció dels diferents cursos fluvials i, finalment, la pliocena.

No es disposa de dades per a realitzar una anàlisi dels nivells piezomètrics de les

aigües subterrànies dins el terme municipal de Sales de Llierca. Tot i així s’esperaria

que descendissin al llarg de l’estiu.

Pel que fa a la qualitat de les aigües subterrànies, a Sales de Llierca no es duen a

terme controls periòdics. Les dades més recents dins el terme municipal corresponen

a les analítiques del 2000 de l’aigua del pou som del Borró, on es realitza la captació

per a l’abastament de la xarxa d’aigua potable. Tots els paràmetres analitzats

compleixen el RD 1138/90 per a l’abastament i control de la qualitat de les aigües

potables de consum públic.

Al municipi de Sales de Llierca, segons dades facilitades per l’Agència Catalana de

l’Aigua, l’any 2001 hi havia 3 pous legalitzats, bàsicament d’ús agrícola-ramader.

Aquesta xifra no reflecteix la realitat del municipi, ja que la majoria d’explotacions

agrícola-ramaderes i part de la població s’abasteixen amb pous i fonts pròpies.

LES AIGÜES SUPERFICIALSLES AIGÜES SUPERFICIALSLES AIGÜES SUPERFICIALSLES AIGÜES SUPERFICIALS

Malgrat la important xarxa hidrogràfica del municipi, no existeixen estudis recents

sobre les característiques de les aigües superficials de les rieres i cursos fluvials

inclosos dins els límits de l’Espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa. Així doncs, tant el

riu Borró com el Riu Llierca no disposen d’analítiques actuals dels paràmetres

fisicoquímics o biològics de les seves aigües.

Les úniques dades corresponen a les analítiques que apareixen en la tesi doctoral de

Miquel Sanz Hidrogeologia Garrotxa - Banyoles, corresponents al riu Llierca al seu pas

per Sadernes durant el període 1977-1980. Els valors obtinguts són indicadors d’una

aigua de mineralització i duresa moderada.
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Alhora, Sales de Llierca disposa d’un gran nombre de fonts públiques. L’Ajuntament és

el responsable del control de la seva potabilitat i, degut a la impossibilitat de garantir-

la, totes es qualifiquen com a no potables.

CAPTACIÓ I POTABILITZACIÓ D’AIGUA, LA SEVA QUALITATCAPTACIÓ I POTABILITZACIÓ D’AIGUA, LA SEVA QUALITATCAPTACIÓ I POTABILITZACIÓ D’AIGUA, LA SEVA QUALITATCAPTACIÓ I POTABILITZACIÓ D’AIGUA, LA SEVA QUALITAT
I EL SEU COSTI EL SEU COSTI EL SEU COSTI EL SEU COST

Des del juliol del 2001, Sales de Llierca disposa d’una xarxa per a la distribució d’aigua

potable al municipi. Una part de la xarxa projectada encara no s’ha construït, però un

cop finalitzada permetrà abastar la major part dels habitatges, exceptuant els situats a

la part més septentrional del municipi que s’hauran de continuar abastant de fonts o

pous propis.

La zona de Sadernes per altra banda, compta amb aigua de la xarxa d’abastament del

municipi de Montagut-Oix, amb captació al Gomarell.

Finalment cal tenir en compte que degut a la ruralitat del municipi, un percentatge

important de població s’abasteix d’aigües procedents de pous particulars no integrats

en el sistema municipal. En algunes masies on no arriba la xarxa, conjuntament amb

l’Ajuntament, s’han instal·lat dipòsits per acumular aigua de la seva pròpia font, per tal

de solucionar problemes de sequera i que alhora es podran  utilitzar pels bombers en

cas d’incendi.

Referent al sistema de fiscalitat de l’aigua de Sales de Llierca, cal esmentar que

s’apliquen els principis de subsidiarietat i de corresponsabilitat, i es té en compte que

per l’ús d’un recurs s’han d’internalitzar els costos del conjunt de la gestió, posant-lo a

l’abast de tothom i per igual. Tot i no fer distincions entre abonats domèstics i agrícola-

ramaders, hi ha diferents tarifes per a gravar els consums elevats.

Es pot considerar que el sistema de potabilització emprat és correcte, ja que les

analítiques realitzades no reflecteixen signes de contaminació microbiològica.
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EL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUA

El municipi no compta amb xarxa de clavegueram, ni per tant amb cap sistema de

sanejament de les aigües residuals. Els abocaments es realitzen a fosses sèptiques o

filtres percoladors particulars, el funcionament dels quals es desconeix perquè no hi ha

cap tipus de control..

L’Agència Catalana de l’Aigua no té previst el sanejament del municipi.
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1.3. Estructura energètica

ESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUMESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUMESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUMESTRUCTURA ENERGÈTICA, PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUM

El model de consum energètic a Sales de Llierca es correspon amb el model

predominant a Catalunya, basat en les energies no renovables produïdes en la seva

pràctica totalitat fora del municipi. Així doncs el balanç energètic del municipi

(diferència entre l’energia produïda en el municipi i la produïda fora d’aquest) és

negatiu.

El consum mitjà d’energia al municipi de Sales de Llierca és de 2,71 Tep/habitant·any,

molt superior a la mitjana catalana que es situa en 1,8 Tep/habitant.any. Aquest

consum es deu bàsicament al sector agrícola – que representa un 60% de l’energia

total consumida – seguit del transport i del domèstic amb un 20% i 18%,

respectivament. El municipi no té sector industrial i les activitats econòmiques que s’hi

desenvolupen tenen un consum molt baix, aproximadament el 3%. Les fonts d’energia

principals són els combustibles fòssils líquids – gasoil i gasolina – que representen el

81% del total.

Una part de la població del municipi presenta encara deficiències en la infraestructura

o absència de xarxa elèctrica i, per tal de millorar aquesta situació, alguns habitatges

han instal·lat plaques solars fotovoltàiques.

Sales de Llierca no disposa de subministrament de gas natural. Tot i l’existència d’un

gasoducte que travessa la comarca des de Besalú fins a Olot, la tipologia disseminada

del municipi fa inviable la instal·lació de canalitzacions.
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EL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPALEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPALEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPALEL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPAL

El consum energètic de les dependències i serveis municipals és molt baix, equival al

0,3% de l’energia total consumida al municipi. Aquest consum es dóna principalment

en la maquinària elèctrica de la xarxa d’aigua potable, que representa un 65% del

consum total d’energia de les dependències municipals. L’electricitat és la única font

d’energia consumida.

Sales de Llierca, degut a la seva estructura disseminada, no disposa d’enllumenat

públic.
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1.4. Contaminació atmosfèrica

LES EMISSIONSLES EMISSIONSLES EMISSIONSLES EMISSIONS

Els principals focus emissors de contaminants atmosfèrics a Sales de Llierca són el

trànsit de vehicles, la maquinària agrícola i el sector domèstic.

Els mitjans de transport són una de les fonts més importants de contaminants

atmosfèrics, sobretot l’emissió de CO2, que contribueix a l’escalfament global de la

Terra per l’efecte hivernacle que origina.

Donada la diferència existent entre les emissions per passatger d’un vehicle privat o

d’un autocar i considerant que la major part dels automòbils que circulen per la xarxa

viària del municipi són privats, és clar el benefici ambiental que suposaria el transport

de viatgers en vehicles col·lectius.

LA QUALITAT DE L’AIRELA QUALITAT DE L’AIRELA QUALITAT DE L’AIRELA QUALITAT DE L’AIRE

Sales de Llierca no disposa de cap estació que mesuri les immissions de contaminants

atmosfèrics i que permeti conèixer la qualitat de l’aire al municipi. A la comarca existeix

una estació de control de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació

Atmosfèrica (XVPCA) que només mesura els nivells d’ozó – tipus de contaminant

secundari –. Per la seva ubicació – al terme municipal de Santa Pau – els valors

obtinguts no reflecteixen la qualitat de l’aire a Sales de Llierca.

La inexistència d’un control de contaminants primaris a l’atmosfera comporta el

desconeixement de la presència real de certs contaminants com SO2, PST, NO o CO

que potencialment emeten els principals focus emissors del municipi.
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1.5. Sorolls

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓCONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓCONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓCONTAMINACIÓ ACÚSTICA I REGULACIÓ

Donat el caràcter rural de Sales de Llierca, les principals fonts de soroll del municipi

queden limitades al trànsit rodat del petit tram de la carretera N-260 que travessa la

part sud del municipi i la GIV-5231, carretera que uneix el nucli de Montagut amb

Sadernes. La resta de sorolls emesos són els generats per les activitats agràries i

ramaderes de la zona.

Sales de Llierca, igual que la resta dels municipis de la Garrotxa, compta amb un

cadastre de sorolls que defineix les diferents zones de sensibilitat acústica del

municipi. Aquest document ha estat elaborat des del Departament de Medi Ambient de

la Generalitat de Catalunya com a base per una posterior regulació de la contaminació

acústica. Així mateix, la Generalitat de Catalunya ha redactat una Ordenança

municipal tipus per tal que cada ajuntament l’adeqüi a les particularitats i necessitats

del seu municipi. Sales de Llierca, però, no té cap ordenança que reguli la

contaminació acústica del seu municipi.
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1.6. Residus

LA GENERACIÓ DE RESIDUSLA GENERACIÓ DE RESIDUSLA GENERACIÓ DE RESIDUSLA GENERACIÓ DE RESIDUS

En el període 1996-2002 s’ha produït un considerable increment en la generació de

residus, però no es pot precisar si es deu a les activitats econòmiques o a la població,

fet que dificulta dur a terme actuacions de minimització i/o de valorització dels residus

molt més ajustades. Durant el període 2001-2002, al municipi de Sales de Llierca, la

producció de residus s’ha incrementat un 27%.

La producció de residus per habitant i dia durant l’any 2002 al municipi de Sales de

Llierca fou de 1,07 kg/habitant dia, inferior als 1,26 Kg/habitant dia que indica el

Programa de Residus de Catalunya.

Aquest increment de producció de residus requereix un major esforç de gestió, enfocat

bàsicament a recollir-los i tractar-los de manera ordenada. Els sistemes actuals de

tractament i gestió tenen com a principal objectiu la disposició controlada i el reciclatge

dels residus, però no es contempla com a objectiu prioritari el foment de la

minimització dels residus, és a dir, no s’actua sobre la causa, sinó directament sobre

els seus efectes. La minimització de residus, però, hauria de ser la opció prioritària en

el futur, considerant els objectius del Programa de Gestió de Residus de Catalunya per

2001-2006.

Finalment, cal destacar la important millora dels punts d’abocament incontrolat, per

una banda amb les campanyes de neteja d’aquests i per l’altra per la posta en marxa

del servei de recollida porta a porta de materials voluminosos des del 1994.

L’EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓL’EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓL’EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓL’EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓ

L’any 1989, la gestió dels residus a la comarca va ser delegada al Consell Comarcal

de la Garrotxa, que ha redactat el Programa de gestió de residus municipals de la

Garrotxa com a marc de referència per els sistemes de gestió de les deixalles.

Actualment aquest Programa es troba en fase de revisió.

La inexistència d’una ordenança reguladora dels residus no permet un control eficaç

del sistema. Així mateix, la manca d’una fiscalitat dels residus clara, que bonifiqui la
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minimització de deixalles i la correcta selecció i gestió dels mateixos, dificulta l’adopció

d’hàbits més sostenibles per part de la població.

EL RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVAEL RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVAEL RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVAEL RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

Segons la composició mitjana dels residus domèstics, el percentatge de materials

reciclables pot assolir el 88%. Malgrat que en els darrers anys els nivells de recollida

selectiva de deixalles augmenten en valors absoluts, el rendiment d’aquesta recollida

(materials recollits selectivament en el municipi en relació a la generació total de

deixalles) és d’un 18,6 % a Sales de Llierca.

La capacitat de recollida selectiva va estretament relacionada amb el nombre de

contenidors i la seva ubicació – referida a la seva proximitat amb el ciutadà – dins el

municipi. Tot i que el nombre de contenidors de recollida selectiva per habitant a Sales

de Llierca s’estima suficient, les característiques rurals del municipi i la dispersió dels

habitants, fan difícil assolir el nombre d’àrees d’aportació suficients per donar un servei

de proximitat a la població. Així i tot, a Sales de Llierca es donen uns rendiments de

recollida per a les diferents fraccions superiors a la mitjana de la comarca.

Sales de Llierca no disposa de servei de Deixalleria Local que faciliti a la població la

recollida dels residus especials i valoritzables. Això comporta la impossibilitat de

valorar el rendiment de la recollida de residus especials que es pugui donar per part

dels habitants del municipi. L’existència d’una Deixalleria comarcal al terme municipal

d’Olot, ofereix la possibilitat al conjunt de la comarca de disposar ordenadament

aquests residus.

Al 2003, està prevista la incorporació d’un servei de Deixalleria mòbil a nivell comarcal,

amb l’objectiu de fomentar i millorar la correcta separació dels residus especials i

valoritzables.

Segons la Llei de residus vigent, el municipi de Sales de Llierca no està obligat a

realitzar la recollida selectiva de matèria orgànica, perquè té una població inferior als

5.000 habitants. La propera construcció d’una planta de compostatge al municipi

d’Olot, així com les previsions del Programa de Gestió de Residus de la comarca –

manifestant la voluntat de tots els municipis de desenvolupar la recollida orgànica –

han d’ajudar a la implantació d’aquesta recollida al terme municipal en un futur proper.
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ELS RESIDUS INDUSTRIALSELS RESIDUS INDUSTRIALSELS RESIDUS INDUSTRIALSELS RESIDUS INDUSTRIALS

Segons la Llei 6/1993 de residus , la recollida i el tractament de les deixalles industrials

no és un servei d’obligat compliment per l’administració. Sales de Llierca no té cap

indústria, però sí activitats econòmiques –un càmping i un restaurant- que es

cataloguen com a indústria connectada.

Els residus que es disposen a l’abocador comarcal procedents de la indústria són

tipificats com a residus no especials al Catàleg de Residus de Catalunya. Totes les

empreses fan declaració anual de residus i disposen de la fulla d’acceptació d’aquests

residus a l’abocador comarcal.

Segons la Junta de Residus, l’any 2000 a Sales de Llierca no hi havia cap indústria

que constés a l’inventari permanent de productors de residus.

LES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERES

El sector agrícola i ramader té un paper molt important al municipi de Sales de Llierca.

D’acord amb el Programa de Gestió de Dejeccions Ramaderes elaborat recentment

pels serveis de medi ambient del Consell Comarcal, no es donen excedents en la

producció de dejeccions i les possibilitats del territori per absorbir-les, tant si es

considera la capacitat productiva del cens de bestiar, com pel nombre de places

contemplades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, essent un dels

municipis de la comarca que no presenta excedents de nitrogen.
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1.7. Sostenibilitat econòmica

MERCAT DE TREBALL DE SALES DE LLIERCAMERCAT DE TREBALL DE SALES DE LLIERCAMERCAT DE TREBALL DE SALES DE LLIERCAMERCAT DE TREBALL DE SALES DE LLIERCA

Sales de Llierca registra una taxa d’activitat –relació entre la població activa i la

població de 16 anys i més– del 55,4%, lleugerament superior a la de la Garrotxa

(51,6%) i Catalunya (53,4%).  En els darrers anys aquesta taxa ha sofert un increment,

contràriament a la tendència de la comarca, degut en gran mesura, a l’arribada al

municipi de població adulta provinent de diferents punts de Catalunya, així com de

l’estranger, que ha generat un augment de població activa.

La taxa d’ocupació específica  – relació entre la població ocupada i la població de 16 a

64 anys– és manté superior a la de la Garrotxa i Catalunya, amb un baix nivell d’atur

(6,45%). En nombres absoluts, en els darrers anys han augmentat les persones

ocupades del municipi.

La taxa d’atur de Sales de Llierca és lleugerament superior a la mitja comarcal, si bé a

la Garrotxa, a on treballen la majoria de ciutadans del municipi, l’atur és poc

significatiu.

La lleugera masculinització de la població ocupada al municipi (60%), segueix la

tendència generalitzada al mercat laboral. El grau de població masculina ocupada és

similar al de la Garrotxa i superior al de Catalunya (61% i 53%, respectivament).

Més de la meitat de la població ocupada de Sales de Llierca treballa en el sector

terciari, que ha experimentat un important creixement en els darrers anys, passant del

29% al 58% durant el període 1986-1996. En canvi, el sector primari ha patit un

retrocés, passant d’un 53% l’any 1986 a  un 26% el 1996.

El 51% de la població de Sales de Llierca treballa fora del municipi, majoritàriament en

el sector serveis; mentre que únicament el 6% dels llocs de treball que ofereix el

municipi estan ocupats per treballadors d’altres poblacions.
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L’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPIL’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPIL’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPIL’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPI

Al llarg dels darrers anys, s’observa un retrocés del sector primari i un creixement del

terciari, tendència que segueix tant la comarca de la Garrotxa com Catalunya. A

diferència de la gran majoria de municipis de la comarca, cal tenir en compte que

Sales de Llierca no disposa de sector industrial ni constructiu.

El municipi ofereix el 50% dels seus llocs de treball en el sector primari i l’altre 50% en

el sector terciari, concentrat a la zona de Sadernes. Alhora, el 20% de la població

treballa en el sector serveis fora del municipi.

Durant el període 1991-1996, les places laborals de Sales de Llierca van augmentar

en un 33,3%, passant de 12 a 16 llocs de treball. En canvi, a la comarca del la

Garrotxa el nombre de llocs de treball pràcticament s’ha mantingut estable durant

aquest període. Aquest increment a Sales de Llierca ha estat degut únicament per

l’augment de les places laborals en el sector serveis.

A banda de les activitats agrícola-ramaderes i de les turístiques de la zona de

Sadernes, la resta del municipi ha vist reduïda la seva funció a residencial, amb el

conseqüent augment de mobilitat laboral obligada i la dificultat d’arrelament dels

habitants al municipi.

MOBILITAT LABORAL A SALES DE LLIERCAMOBILITAT LABORAL A SALES DE LLIERCAMOBILITAT LABORAL A SALES DE LLIERCAMOBILITAT LABORAL A SALES DE LLIERCA

Les característiques primordialment residencials del municipi de Sales de Llierca

comporten una elevada mobilitat de la seva població per motius laborals i d’estudi, així

com per cobrir les necessitats bàsiques.

Hi ha una diferència important entre els llocs de treball que ofereix el municipi – 16

l’any 1996 – i la població ocupada –31 persones l’any 1996–. En aquest sentit el saldo

de treballadors és negatiu i Sales de Llierca no és capaç d’absorbir bona part de la

seva població treballadora. Únicament 1 dels llocs de treball que ofereix el municipi

està cobert per una persona de fora del municipi.

Tot i l’increment del nombre de llocs de treball del municipi, la mobilitat laboral ha

augmentat en els darrers anys a Sales de Llierca, degut a l’important augment de
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població. La manca d’un transport col·lectiu regular, genera una clara dependència i un

increment de l’ús del vehicle privat, amb totes les conseqüències ambientals i socials

que això comporta.

EL SECTOR PRIMARI: EL PAPER DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIAEL SECTOR PRIMARI: EL PAPER DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIAEL SECTOR PRIMARI: EL PAPER DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIAEL SECTOR PRIMARI: EL PAPER DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA

Malgrat la progressiva disminució del nombre d’explotacions i el progressiu canvi en el

règim de tinença – amb una reducció de la propietat a favor de l’arrendament –, el

sector primari de Sales de Llierca continua essent molt important en la seva economia.

A diferència d’altres municipis de la comarca, hi ha un cert recanvi generacional en els

titulars de les explotacions.

A l’any 1996 el 50% dels llocs de treball que oferia el municipi estaven en aquest

sector, el 100% dels quals eren ocupats per persones residents a Sales de Llierca.

En els darrers anys s’ha donat una especialització en la ramaderia intensiva, ja que el

nombre d’explotacions ramaderes s’ha reduït a la meitat, però en canvi les unitats

ramaderes s’han mantingut estables. Destaquen els sectors boví, porcí i l’avícola. El

municipi de Sales de Llierca és un dels pocs de la comarca on no es donen excedents

en la producció de dejeccions, ja que la superfície agrària útil té capacitat suficient per

absorbir-les.

INEXISTÈNCIA DELS SECTORS INDUSTRIAL I CONSTRUCTIUINEXISTÈNCIA DELS SECTORS INDUSTRIAL I CONSTRUCTIUINEXISTÈNCIA DELS SECTORS INDUSTRIAL I CONSTRUCTIUINEXISTÈNCIA DELS SECTORS INDUSTRIAL I CONSTRUCTIU

A Sales de Llierca no hi ha cap establiment del sector industrial o constructiu, per tant

el municipi no ofereix cap lloc de treball en aquests sectors.

Així i tot, a l’any 1996, el 16% de la població treballava en el sector secundari en altres

municipis com Argelaguer, Tortellà, Besalú...

EL SECTOR TERCIARI: EL TURISME, PRESENT I FUTUREL SECTOR TERCIARI: EL TURISME, PRESENT I FUTUREL SECTOR TERCIARI: EL TURISME, PRESENT I FUTUREL SECTOR TERCIARI: EL TURISME, PRESENT I FUTUR

En el sector terciari s’hi diferencien tres branques d’activitat: comerç, servei i turisme.

La nul·la oferta comercial del municipi, obliga a tota la població a desplaçar-se a nuclis

propers com Tortellà o Montagut per a satisfer les necessitats bàsiques, i a  Olot per a

la gran majoria de necessitats de consum.
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Com a establiments de serveis, el municipi únicament disposa de dues activitats

d’hostaleria ubicades a la zona de Sadernes.

L’Alta Garrotxa és un destacat actiu turístic, amb un important patrimoni natural i

cultural. La seva singularitat ha configurat determinats indrets del municipi,

principalment Sadernes, com a pols d’atracció per a l’excursionisme, el turisme rural i

altres activitats de lleure. Per aquest motiu s’hi concentra una gran afluència de

visitants, sobretot durant els mesos d’estiu.

Per assegurar el correcte desenvolupament del sector turístic cal implementar un

model adequat de gestió i planejament, basat amb criteris de sostenibilitat i qualitat,

per tal de defensar l’Alta Garrotxa d’un turisme massiu no respectuós.
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1.8. Sostenibilitat social

EL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC: EL MOVIMENT NATURAL I LAEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC: EL MOVIMENT NATURAL I LAEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC: EL MOVIMENT NATURAL I LAEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC: EL MOVIMENT NATURAL I LA
INCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORIINCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORIINCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORIINCIDÈNCIA DEL PROCÉS IMMIGRATORI

Malgrat que al llarg del segle XX Sales de Llierca ha sofert un important descens

demogràfic, arribant a un mínim de 39 habitants l’any 1981, posteriorment la població

del municipi començà a créixer fins al juliol del 2003, que registra una població de 108

habitants –representa un177% d’augment –.

Les causes que expliquen el creixement demogràfic a Sales de Llierca són els

processos migratoris interns, acompanyats d’un lleuger creixement vegetatiu positiu.

Durant el període 1986-2001, hi va haver un saldo final favorable, amb 16 naixements i

8 defuncions. L’existència de població jove i una estructura d’edats poc envellida,

generen un moviment natural positiu que ajuda a garantir el creixement o manteniment

de la població.

Tot i que aquest fenomen demogràfic és una de les principals causes de l’augment

d’habitants, el saldo de la migració interna durant el període 1988-2001 és positiu,

degut a les persones procedents d’altres poblacions de la província de Girona i,

sobretot, d’altres països europeus o americans. A més, la immigració externa és un

fenomen important, ja que durant el període 1988-2001 13 immigrants d’origen

comunitari i 5 d’origen no comunitari arribaren al municipi. L’arribada de nous habitants

al municipi ha tingut efectes demogràfics positius, a més de contribuir a un augment de

la natalitat que ha servit per rejovenir la població de Sales de Llierca i ocupar molts

dels habitatges vacants.

L’ESTRUCTURA D’EDATS DE LA POBLACIÓL’ESTRUCTURA D’EDATS DE LA POBLACIÓL’ESTRUCTURA D’EDATS DE LA POBLACIÓL’ESTRUCTURA D’EDATS DE LA POBLACIÓ

El pes específic de la població d’edat més avançada al municipi és inferior a les

mitjanes de Catalunya i de la Garrotxa. L’estructura d’edats de Sales de Llierca mostra

un evident rejoveniment de la seva població, amb un important recanvi generacional

gràcies a l’establiment al municipi de nombroses parelles joves.
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Al 2003, en el municipi de Sales de Llierca únicament el 9,3% de la població té més de

64 anys. Tot i així, cal considerar que aquesta gent gran és un col·lectiu que precisa de

serveis concrets, que moltes vegades van més enllà dels merament tangibles.

Entre 1986 i 2003 hi ha hagut un augment de la població jove –el 22,2% de la població

té entre 0 i 15 anys –, amb un índex superior a la mitjana comarcal (13,4%) i catalana

(14,7%).

TIPOLOGIA DELS HABITATGES DE SALES DE LLIERCATIPOLOGIA DELS HABITATGES DE SALES DE LLIERCATIPOLOGIA DELS HABITATGES DE SALES DE LLIERCATIPOLOGIA DELS HABITATGES DE SALES DE LLIERCA

Sales de Llierca s’estructura en 4 zones disseminades: Gitarriu, Sadernes-Sant Grau,

Sant Miquel de Monteia i el veïnat de Sales, el qual concentra el 78% de la població

del municipi.

Aquesta dispersió de la població comporta una major complexitat a l’hora de garantir i

mantenir les infraestructures i els serveis bàsics, alhora que incrementa la mobilitat de

les persones.

El perfil de llar de Sales de Llierca és familiar en un 77,3% dels casos. En els últims

anys la dimensió de les llars –nombre de persones per llar- tendeix a disminuir, al igual

que succeeix a la majoria de municipis de la Garrotxa .

A l’any 2001 la majoria d’habitatges eren de primera residència (63%) i de propietat

(65%). Tot i així la presència de segones residències assoleix el 26% del total

d’habitatges, un valor molt superior a la mitjana comarcal (8,14%). Moltes segones

residències s’ubiquen en antigues cases rehabilitades, fet que ajuda a mantenir el

patrimoni arquitectònic del municipi. La demanda per comprar aquest tipus d’habitatge,

però, ha generat una clara inflació dels preus de compra, que també afecta els propis

ciutadans del municipi i la comarca.

Més del 90% dels habitatges es situen en construccions d’abans del 1941.  Aquest fet

suposa una clara diferenciació respecte a la realitat de la província de Girona i de tot

Catalunya on aquest tipus d’edificis tenen un pes específic del 22,3% i 22,7%

respectivament.

Durant el període 1986-2002 a Sales de Llierca s’han construït 6 habitatges nous, dels

quals cap ha estat de protecció oficial.
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La incompatibilitat de construir habitatges de protecció oficial al municipi, així com la

manca d’una oferta d’habitatges de lloguer, són factors que en un futur poden dificultar

la retenció de la població jove.

SALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIAL

L’envelliment de la població és un dels principals reptes de la salut pública de les

societats occidentals. Aquesta tendència demogràfica encara és poc significativa a

Sales de Llierca, però tot i així cal garantir els recursos per afrontar les necessitats

sanitàries i socials de la gent gran del municipi.

Conversacions mantingudes amb els assistents i educadors del Consorci de Benestar

Social de la Garrotxa, han permès tenir en compte una altra realitat social present al

municipi, relacionada amb la població forània – bàsicament procedent de països

europeus com Holanda i Bèlgica- que s’instal·la en habitatges que sovint no disposen

de les instal·lacions bàsiques, i que en alguns casos gaudeixen de prestacions

procedents de la Generalitat de Catalunya destinades a “famílies en crisi”.

Sales de Llierca no disposa d’un transport públic que l’uneixi amb altres nuclis i cal

desplaçar-se a Tortellà o Montagut, que gaudeixen de línies regulars d’autocars amb

Girona, Figueres o Barcelona. Aquest fet comporta que els habitants del municipi

siguin totalment dependents del transport privat.

OFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓOFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓOFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓOFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓ

El nivell d’instrucció de la població de Sales de Llierca és elevat, amb un 17% de

població amb estudis universitaris. Malgrat això, l’estructura econòmica del municipi és

incapaç d’oferir llocs de treball que requereixin aquests nivells d’instrucció i la població

es veu obligada a desplaçar-se a altres municipis.

L’absència d’escola obliga als nens i nenes a desplaçar-se fora del municipi de Sales

de Llierca, de manera que els alumnes matriculats a la xarxa pública es reparteixen

entre el CEIP de Tortellà i el de Montagut-Oix.

Aquells alumnes que es troben a una distància superior a 3 Km de l’escola, poden

percebre ajudes de transport i menjador. Alhora, existeix una bona combinació entre
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els pares per a portar els nens a l’escola i tots els alumnes de Sales de Llierca fan ús

del servei de menjador.

El municipi no disposa de llar d’infants motiu pel qual la majoria d’infants assisteixen a

la guarderia de Besalú o a la ludoteca de Montagut-Oix.

 CULTURA I ASSOCIACIONISME A SALES DE LLIERCA CULTURA I ASSOCIACIONISME A SALES DE LLIERCA CULTURA I ASSOCIACIONISME A SALES DE LLIERCA CULTURA I ASSOCIACIONISME A SALES DE LLIERCA

Sales de Llierca té una única entitat associativa: La Banda del Llierca. L’agenda

cultural és petita i manté com a principals referents la Festa Major de Sales i la de

Santa Cecília de Sadernes.

Tanmateix, ateses les dimensions demogràfiques de Sales de Llierca, el municipi té

una vida cultural i associativa prou significativa. Gràcies a l’increment de població dels

últims anys, es vol dinamitzar el municipi recuperant aplecs com el de Sant Grau

d’Entreperes i el de Sant Andreu de Gitarriu.

Sales de Llierca no disposa d’equipaments culturals i per aquest motiu fa ús de l’edifici

de l’Ajuntament per a dur a terme actes culturals, lúdics i festius. Hi ha un projecte per

construir un casal social polivalent que permetria donar cohesió als habitants del

municipi.

Com a equipaments esportius, el municipi únicament disposa d’un parc de jocs

infantils al veïnat de Sales. La proximitat amb el nucli de Tortellà, permet als habitants

de Sales de Llierca fer ús de la piscina municipal, les pistes de tennis, el camp de

futbol...

El butlletí informatiu El Brull –publicació semestral de notícies sobre Oix, Montagut i

Sadernes – és un bon exemple que existeix una altra realitat social i cultural

supramunicipal que és l’Alta Garrotxa.



2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA



LES OPORTUNITATS I NECESSITATS DE SALES DE LLIERCA DERIVADES DE LA SEVA SITUACIÓ ESTRATÈGICA EN EL TERRITORI 
 

El 77% del terme municipal està inclòs dins l’Espai d’Interès Natural de l’Alta 

Garrotxa. El municipi és conscient de la seva situació estratègica, fet que es reflecteix 

en el seu Pla Especial de Protecció i Desenvolupament. 

El territori de l’Alta Garrotxa hauria de rebre un tractament unitari en el seu conjunt, 

per aconseguir un desenvolupament coherent i equilibrat entre la conservació i 

protecció del medi natural i el desenvolupament de la població i de la seva economia.

Sales de Llierca ha mantingut la seva identitat com a municipi malgrat la poca 

població i la seva proximitat a Tortellà, que actua com a pol d’atracció econòmic i de 

serveis.  

 

Sadernes estableix la major part de les seves relacions amb el nucli de Montagut, la 

qual cosa suposa una certa desvinculació amb la resta del terme municipal de Sales 

de Llierca. 

Actualment Sadernes és la principal via d’entrada a l’Alta Garrotxa, amb un 

freqüentació de visitants en períodes de vacances i caps de setmana molt intensa. 

Aquest fet implica ordenar i regular aquesta afluència, així com limitar l’accés a l’àrea 

amb circuits zonals.  

 

 

LA FUNCIÓ DE LA ZONA NO URBANITZABLE DE SALES DE LLIERCA 
 

La Llei d’Urbanisme (2002) no permet la qualificació de sòl no urbanitzable pel veïnat 

de Sales, per tal de mantenir la ruralitat del conjunt caldrà adoptar una figura legal 

que ho permeti. 

La presència de població disseminada a l’Alta Garrotxa permetria assegurar la 

diversificació dels espais i del paisatge però podria suposar la petició de serveis i 

infraestructures amb la conseqüent alteració del territori. 

Sales de Llierca compta amb un valuós patrimoni arquitectònic i cultural (coves 

prehistòriques, el Castell, ermites romàniques...). La seva restauració també permet 

recuperar antigues tradicions. 

 

L’abandó de conreus i pastures ha comportat un increment de la massa forestal, la 

conseqüent homogeneïtzació del paisatge, pèrdua de biodiversitat i augment del risc 

d’incendi forestal. 

L’agricultura de Sales de Llierca està basada en un model tradicional i poc 

competitiu, tot i que hi ha una incipient tendència a obtenir productes artesanals, de 

qualitat i ecològics que incrementen el seu valor afegit. 

Sales de Llierca és un dels pocs municipis de la Garrotxa que no és excedentari en la 

producció de dejeccions ramaderes en relació a la seva superfície agrària útil. 

 

Malgrat la importància de la xarxa hidrogràfica del municipi com a connector biològic, 

no hi ha estudis recents de qualitat de les aigües tant superficials com subterrànies a 

la zona de l’Alta Garrotxa. 

Les línies elèctriques que travessen el municipi i que no estan soterrades, són un clar 

element pertorbador del paisatge. 

 

 



 
LA MIXTIFICACIÓ D'USOS EN L'ESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPI 

 

El municipi ofereix 23 llocs de treball, la majoria ocupats per residents al municipi. 

Aquests llocs de treball corresponen al sector primari i, principalment al sector 

serveis, que en els últims anys ha incrementat considerablement el nombre de places 

laborals. 

El 65% de la població ocupada resident a Sales de Llierca treballa fora del municipi, 

bàsicament en els sectors secundari i terciari. Això genera una elevada mobilitat, que 

es podria compensar amb un ús compartit del vehicle. 

En el període 1992-2002 s’han construït 6 habitatges al veïnat de Sales que han fet 

possible l’establiment de nova població i la creació d’un nucli de referència municipal.

 

No existeixen habitatges de lloguer ni de protecció oficial que permetin atreure nous 

residents. Alhora, la tipologia d’habitatges del municipi atrau principalment població 

amb elevat poder adquisitiu. 

A la zona de l’Alta Garrotxa hi ha bastants habitatges vacants i runes que podrien 

rehabilitar-se. 

S’ha produït una pèrdua de la xarxa de camins ramaders i històrics, degut al 

despoblament i a la privatització del territori. 

 
 
 
 

LA POBLACIÓ: SUBJECTE I OBJECTE DEL TERRITORI 
 

Des de 1981 a 2003, hi ha hagut un increment poblacional, passant de 39 a 108 

habitants. Aquesta nova població, una part important de la qual procedeix de la 

província de Barcelona o de països europeus, s’ha instal·lat bàsicament a la zona del 

veïnat de Sales i a Sadernes. 

Sales de Llierca manté el seu caràcter de municipi agrari i ramader, malgrat que el 

nombre d’explotacions ha disminuït, comportant un canvi en el règim de tinença. Tot i 

la disminució de la població ocupada en el sector, s’observa un cert recanvi 

generacional en els titulars de les explotacions, a diferència d’altres municipis. 

La població del municipi té uns nivells d’instrucció elevats i hi ha una important 

dinàmica empresarial autòctona, principalment en el sector terciari. 

 

El rejoveniment de la població dels últims anys, serà difícil de mantenir en el futur 

degut a la impossibilitat actual de construir nous habitatges al municipi. 

Dels 10 nens entre 3 i 12 anys del municipi, 7 van a l’escola municipal de Tortellà i 3 

a la de Montagut-Oix, ja que resideixen a la zona de Sadernes. 

 

Per tal de millorar la cohesió social del municipi es té prevista la construcció d’un 

centre cívic.  

 

 

LA IMPORTÀNCIA EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS I L’OPTIMITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES 
 

Els serveis sanitaris, comercials i de lleure es troben fora del municipi, centralitzats 

principalment a Tortellà i altres municipis veïns. 

Existeix una manca de transport públic que connecti el veïnat de Sales i Sadernes 

amb Tortellà, Montagut i els municipis propers, adaptat a les necessitats de la 

població. 

Des del 2001 Sales de Llierca disposa d’una xarxa per a la distribució d’aigua potable 

que abasta la major part dels habitatges, alhora que una part important d’aquests 

compta amb fonts o pous propis. 

 

El terme municipal de Sales de Llierca no disposa de sistema de sanejament per a 

les aigües residuals i la majoria d’habitatges tenen fosses sèptiques. 

No s’aprofiten suficientment les energies renovables, tot i que en alguns habitatges 

aïllats del municipi es compensen les deficiències de les infraestructures elèctriques 

amb plaques solars fotovoltàiques. 

 

 



LES NORMATIVES LOCALS COM A EINES DE CONTROL I GESTIÓ 
 

El Pla Especial de Protecció i Desenvolupament de Sales de Llierca (1990) mostra 

una elevada sensibilitat per a la protecció de l’entorn natural.  

El Consorci de l’Alta Garrotxa no disposa de les competències necessàries per a 

garantir el compliment  de les Normes Especials d’aquest Espai d’Interès Natural, ja 

que no s’ha elaborat encara el Pla Especial de l’Alta Garrotxa. 

El municipi presenta risc d’incendi forestal i disposa d’una Agrupació de Defensa 

Forestal  i de diversos dipòsits i hidrants.  

 

El municipi no ha aprovat la redacció d’una ordenança reguladora dels residus 

ramaders i una moratòria per a noves instal·lacions ramaderes, d’acord amb el 

Programa de Gestió de Dejeccions Ramaderes de la Garrotxa. 

Actualment el Programa de Gestió de Residus Comarcal es troba en revisió i no 

existeix una ordenança reguladora dels residus ni una fiscalitat adequada. 

En l’actualitat no hi ha control sobre el funcionament de es fosses sèptiques del 

municipi, malgrat que la gran majoria d’habitatges en disposen. 

 

La Garrotxa no disposa encara d’un Programa d’Energia que aporti directrius per 

millorar l’eficiència energètica, desenvolupar les energies renovables i reduir la 

contaminació lumínica, tant a nivell públic com privat. 
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