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1.1. Territori i medi natural

La relació entre l’ordenació del territori i el medi natural fa factible l’elaboració d’una

diagnosi conjunta dels dos vectors.

Les característiques naturals del municipi fan que quasi bé la meitat de la superfície

(49,2 %) del terme municipal de la Vall d’en Bas estigui inclosa dins de dos Espais

d’Interès Natural (EIN). Tot i que s’han  previst certes actuacions preventives per

mantenir i augmentar la protecció d’aquests espais, encara no s’han dotat de plans de

gestió ni disposen d’òrgans gestors per tal de planificar ni gestionar-los

adequadament.

El pendent és un condicionant natural per les activitats i usos que es poden

desenvolupar al municipi: per sobre d’un pendent superior al 20 % queda limitada

qualsevol actuació urbanística i amb un pendent superior al 40 % qualsevol

aprofitament productiu. Tot i que el municipi té una de les planes més extenses de la

comarca de la Garrotxa, el 76 % de la seva superfície té un pendent superior al 20 %.

LA VALL D’EN BAS I L’ÀREA FUNCIONALLA VALL D’EN BAS I L’ÀREA FUNCIONAL

La Vall d’en Bas forma part d’una àrea urbana funcional que s’articula al llarg de l’eix

de la conca alta del Fluvià, des de Sant Esteve d’en Bas fins a Castellfollit de la Roca,

amb capital a Olot, dins la qual s’estableixen relacions de cohesió més enllà dels límits

administratius.

La proximitat i la bona comunicació viària amb Olot, i la instal·lació de zones industrials

a mig camí entre el nucli de Sant Esteve d’en Bas i Les Preses, enforteixen els vincles

del municipi amb aquesta àrea. Aquest lligam és remarcable amb el nucli de Sant

Esteve, mentre que els altres nuclis segueixen mantenint la seva ruralitat.

Però, l’orografia del municipi, barrat a ponent per la serralada transversal (actuant de

límit natural de la comarca) i la seva història, remença i carlina, han marcat el caràcter
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de la població, fortament arrelada a la terra i plenament identificada amb el nucli de

naixença.

Això es reflexa en els objectius de les Normes Subsidiàries de la Vall d’en Bas, un dels

quals és potenciar el desenvolupament del sector terciari de Sant Esteve d’en Bas com

a contrapunt a la pressió centralista del nucli d’Olot.

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

La Vall d’en Bas és el resultat de la fusió, l’any 1968, dels antics municipis de

Joanetes, Sant Esteve, Sant Privat i La Pinya. Aquest model, vertebrat en petits nuclis

i comunicat amb camins veïnals, comporta un cost municipal important degut a

l’increment de la necessitat d’infrastructures – xarxa de distribució energètica, sistema

d’abastament d’aigua, sanejament, etc.- i de serveis – recollida de deixalles,

potabilització de l’aigua, transport públic...-, i l’esforç econòmic associat del

manteniment, generen un equilibri dinàmic difícil de mantenir.

Tot i la voluntat de l’Ajuntament de donar tots els serveis als habitants, la pròpia

estructura del municipi i els canvis socials (hàbits de consum, treball, estudi...) obliga a

una elevada mobilitat. L’oferta del sector terciari d’Olot, actua com a important pol

d’atracció.

Degut a l’origen lacustre de la plana, els nuclis anteriors al segle XIV,  estan enlairats i

adaptats a la topografia del terreny, això fa que sigui dificultós  el disseny de

creixements urbans harmònics amb el nucli antic. Les Normes Subsidiàries expliciten

com han d’ésser aquests creixements, remarquen la necessitat de vetllar pel

manteniment del paisatge urbà antic i el respecte pels elements tradicionals i rurals del

territori. Malgrat això, degut al caràcter arbitrari de l’estètica urbanística moderna, els

resultats no sempre s’ajusten a la  voluntat normatitzadora. La importància del sector

agropecuari ha frenat l’ocupació urbanística extensiva de la plana.



                                                                                                                                              
Document II. Diagnosi municipal. La Vall d’en Bas. Pàg. 3

EL PAPER DE LA XARXA HIDROLÒGICAEL PAPER DE LA XARXA HIDROLÒGICA

La xarxa hidrogràfica de la plana d’en Bas actua com a fil connector dels diferents

espais que l’envolten - la zona volcànica de la Garrotxa, Collsacabra, la serra de

Milanys-Santa Magdalena i la serra del Puigsacalm-Bellmunt - i és la responsable dels

intercanvis dels processos ecològics que es produeixen. Aquesta funció de corredor

biològic es veu afectada per dos factors: el baix cabal del riu Fluvià i la pèrdua de bosc

de ribera.

Degut a l’excés d’extraccions d’aigua de l’aqüífer i a la disminució de la pluviometria,

els nivells piezomètrics disminueixen progressivament. Al ser un aqüífer de

comportament lliure, aquest excés d’extraccions, provoca la inversió del flux i per tant

la sequera intermitent de trams del Fluvià des de Els Hostalets fins el pont de Codella,

incidint sobre la fauna negativament i la vegetació aquàtiques.

El bosc de ribera és fonamental en aquesta funció connectora, oferint un hàbitat

adequat per a la fauna. També té un paper important en les avingudes, retenint el sòl i

impedint la seva pèrdua. Així com per el manteniment de la qualitat de les aigües per

la seva capacitat de filtrar els nutrients que arrossega l’aigua.

Degut als períodes de retorn de 50 anys o més de la xarxa hidrogràfica, la capacitat

del riu de sobreeixir del seu llit és molt alta i per tant, la facilitat d’inundar les terres

circumdants. Això afecta de manera important la planificació urbanística del propi

municipi, ja que el sòl que es pot inundar en períodes d’avingudes de 100 anys és no

urbanitzable per a qualsevol ús i pels períodes de retorn de 500 anys no se’n pot fer un

ús residencial. Però aquesta facilitat d’inundabilitat també es molt important per els

municipis veïns aigües avall, ja que en cas d’avinguda, al desbordar-se les aigües a la

plana d’en Bas, la revinguda del Fluvià es laminaria, perdria força i els danys que es

podrien produir  serien molt menors.
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L’ESPAI AGRARIL’ESPAI AGRARI

La Vall d’en Bas manté el seu caràcter de municipi agrari i ramader, impulsat per una

Cooperativa (SAT) que marca les línies de present i de futur, i avalat per les polítiques

dels successius governs locals. La plana d’en Bas posseeix uns dels sòls més fèrtils

de Catalunya, amb 1400 ha de Prime Farmlamds.

Degut a la necessitat de ser competitius econòmicament, la SAT ha optat fins avui pel

model de l’explotació intensiva del territori, amb l’explotació de poques espècies -

sobretot del blat de moro, tot hi que s’està introduint el cultiu de la patata i de la ceba -

fet que comporta una necessitat d’aigua abundant, un ús de fertilitzants inorgànics i el

maneig de maquinaria pesant. Aquest plantejament té serioses conseqüències. Degut

a l’increment del consum de l’aigua a tota la conca alta del Fluvià, s’observa una

disminució progressiva dels nivells freàtics de l’aqüífer, que provoca una disminució

del cabal del riu Fluvià. L’ús de fertilitzants inorgànics i la concentració de purins en

determinades parcel·les, han provocat una contaminació per nitrats tant del sòl com de

l’aigua, que és fa palès en períodes de màxima pluviometria (veure mapa, any 1996),

quan l’aigua de pluja arrossega els fertilitzants que hi ha en el sòl fins l’aqüífer. L’ús de

maquinària pesant provoca la compactació del sòl, formant les anomenades soles de

llaurat, que comporten una pèrdua de fertilitat i més important encara, la pèrdua de la

capacitat de infiltració, en aquesta àrea de recàrrega de l’aqüífer.

Tot i que l’espai agrari podria tenir un paper fonamental en les connexions

ecològiques, la plana conforma un mosaic de parcel·les sense separacions vegetals,

que s’estén com una matriu en continu, configurant-se com un espai obert,

extremadament exposat segons les rotacions dels cultius, que dificulta les connexions i

els intercanvis entre els ecosistemes. Manté, això sí, un paper important com a

element paisatgístic visual.

La població ocupada en el sector primari ha disminuït en els darrers anys, ha passat

del 30% al 18%. Tot i això la superfície agrària útil no ha disminuït, ja que les terres es

segueixen explotant degut a la seva fertilitat.
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EL SÒL INDUSTRIALEL SÒL INDUSTRIAL

La clara vocació agrícola del municipi i la seva pluralitat de nuclis, fa que la mixtificació

d’usos del sòl a nivell global del terme sigui complexa. El desenvolupament industrial

s’ha agrupat en dues zones: el polígon de la Serra i la zona industrial de Sant Esteve.

S’ha solucionat amb coherència el de la Serra, amb la seva ubicació, ocupant una

petita vall sense sortida, adjacent a la C-67 (c-152) i amb criteris paisatgístics clars. En

canvi, la zona industrial al peu del nucli de Sant Esteve no està tan ben solucionada.

Visualment provoca un cert impacte paisatgístic: no hi ha cap protecció de tancament

de visuals i les estructures són disharmòniques amb la ruralitat de l’entorn. La

proximitat a la zona residencial, coherent amb els criteris de sostenibilitat, pot resultar

molesta per a la població resident si no s’apliquen normes per evitar la contaminació

acústica, lumínica i les males olors.

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

El municipi de la Vall d’en Bas té una xarxa viària que fins el dia d’avui ha complert

amb les necessitats bàsiques de la seva població. Una comunicació fluida amb la

ciutat d’Olot i amb els municipis veïns de Sant Feliu de Pallerols i de les Planes.

Malgrat això, el sector secundari dels municipis veïns planteja la necessitat

d’actualitzar la xarxa viària i facilitar la comunicació en un àmbit molt més ampli,

comunicant d’una manera més ràpida i directe la comarca de la Garrotxa amb la xarxa

viària catalana. Això es tradueix amb el projecte de l’eix Vic-Olot, que afectaria al

municipi amb els túnels de Bracons i les carreteres d’enllaç.

Una de les conseqüències de l’increment de les vies de comunicació és la pèrdua de

sòl agrícola, per una banda per l’ocupació directe de les vies de comunicació però, per

l’altra, per l’efecte inductor probable d’aquestes vies, que determinen nous creixements

urbanístics i canvis d’usos del sòl en la seva àrea d’influència. Així mateix, la
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construcció de noves infrastructures viàries porta inherent  la impermeabilització del

sòl i per tant una pèrdua de la capacitat d’infiltració de les aigües cap a l’aqüífer

L’increment de la IMD en la carretera C-67 (antiga GE-152) afecta el nucli de Sant

Esteve d’en Bas. El projecte de la circumval·lació a traves d’un túnel pel polígon de La

Serra és l’alternativa més respectuosa amb l’entorn. Queda per solucionar la rotonda

d’enllaç amb la C-67 i la carretera d’enllaç amb el possible eix Vic-Olot.
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1.2. Balanç d’aigua

LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIESLA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

La plana de la Vall d’en Bas actua com a principal receptor d’aigua de la capçalera de

l’aqüífer, alimentant el sistema hídric de la Conca Alta del riu Fluvià, que abasteix el 90

% de la població comarcal. Això comporta que qualsevol actuació a aquest nivell del

sistema pot repercutir directament sobre l’àmbit fluvial de la resta de municipis de la

conca alta.

En els darrers anys es constata una davallada del nivell piezomètric de l’aqüífer de

l’ordre de 8-12 metres. Aquests desequilibris, en períodes irregulars, en el

funcionament hidrològic s’atribueixen, principalment, a la menor pluviometria

registrada, a una menor capacitat d’infiltració del sòl – deguda principalment a la seva

compactació – i a un increment significatiu de les extraccions, tot i considerant les

noves tecnologies que s’han propiciat des de la SAT en els sistemes de reg, com la

substitució dels tracs per pivots. Des de sempre, a la Vall d’en Bas, l’aigua s’ha vist

com un recurs ilimitat i fins i tot excedentari, considerant-la com un recurs particular,

lligat a la propietat de la finca. Últimament, la cultura agrària tendeix a afavorir les

pràctiques intensives i a un canvi en els cultius de secà a regadiu, motivant l’increment

del consum d’aigua per al reg.

L’increment en les produccions agràries va lligat en aquests moments a una major

fertilització dels conreus – ja siguin adobs orgànics com químics – i això comporta un

excés de nitrats a les aigües subterrànies, superior als 50 mg/l en alguns casos. A la

Vall d’en Bas aquest fet es veu agreujat per la poca profunditat de l’aqüífer.



                                                                                                                                              
Pàg. 8 Document II. Diagnosi municipal. La Vall d’en Bas.

LES AIGÜES SUPERFICIALSLES AIGÜES SUPERFICIALS

Alguns  trams  del riu Fluvià, al seu pas pel municipi, es presenten secs, fet que

evidencia la sobrexplotació de l’aqüífer, ja que el seu funcionament hidrogeològic és el

propi d’un aqüífer lliure i la baixada del nivell freàtic provoca la recarrega amb l’aigua

del riu. Això comporta una davallada de la qualitat de les aigües superficials, ja que els

efluents que rep el riu no es dilueixen. Un altre cop cal remarcar que la situació de la

Vall d’en Bas com a capçalera de la Conca del Fluvià influeix directament en els

municipis veïns aigües avall.

Al llarg del curs del riu Fluvià es constata una disminució en la qualitat del bosc de

ribera de la capçalera fins al límit del municipi. Cal destacar la bona qualitat d’aquest

ecosistema al naixement del riu, afavorida per la difícil accessibilitat de la zona. La

manca de bosc de ribera a la plana, fa disminuir la capacitat de filtració del Nitrogen a

través del sistema d’arrels d’aquesta comunitat. Aquest aspecte contribueix també a la

davallada de la qualitat de les aigües superficials.

Els resultats dels índex biològics i fisicoquímics indiquen un increment de la

contaminació de les aigües superficials del Fluvià. A capçalera el riu no presenta

signes de contaminació i la qualificació és d’aigües molt netes, mentre que al endinsar-

se a la plana el grau de contaminació s’incrementa fins a la qualificació d’aigües

contaminades.

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

L’existència de petits nuclis dispersos a la Vall, augmenta la complexitat del sistema

d’abastament i distribució de l’aigua potable. Per tal de garantir l’abastament a tota la

població  i augmentar la eficiència de la xarxa, s’ha previst una remodelació d’aquest

sistema interconectant els diferents nuclis amb una anella de distribució i substituint les

captacions superficials per subterrànies.
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El nou sistema d’abastament i distribució d’aigua potable ha de permetre disminuir

considerablement les pèrdues de la xarxa perquè a més de ser molt nova ha estat

projectada amb criteris d’estalvi i eficàcia.

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

analítiques realitzades no reflecteixen signes de contaminació. Per altra banda però,

cal tenir en compte que degut a la ruralitat del municipi, una fracció de la població

s’abasteix d’aigües procedents de pous particulars no integrats en el sistema

municipal.

Referent al sistema de fiscalitat de l’aigua a La Vall d’en Bas, s’apliquen els principis

de subsidiarietat i de corresponsabilitat, tenint en compte que per l’ús d’un recurs s’han

de internalitzar els costos del conjunt de la gestió, posant-lo a l’abast de tothom i per

igual.

EL SANEJAMENT DE L’AIGUAEL SANEJAMENT DE L’AIGUA

La majoria dels nuclis de població de la Vall compten amb un sistema de sanejament o

amb un projecte per tirar-lo endavant, tal i com es preveu en els objectius de

l’Ordenança de sanejament comarcal. Per altra banda el sanejament de les aigües

residuals de la població dispersa, d’un volum important dins el municipi, es dóna a

través de fosses sèptiques particulars, però que actualment no hi ha un control sobre

aquestes.

El sanejament de nuclis petits de població fa que les plantes de depuració siguin de

poca capacitat. Això fa que en general el rendiment d’aquestes estacions depuradores

sigui baix ja que els reduïts cabals i les distorsions provocades per petites indústries

generen deficiències en els tractaments biològics.
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1.3. Estructura energètica

UN BALANÇ ENERGÈTIC NEGATIUUN BALANÇ ENERGÈTIC NEGATIU

El model de consum energètic a la Vall d’en Bas es correspon amb el model

predominant a Catalunya, amb predomini de les energies no renovables i produïdes

fora del municipi.

El balanç energètic de la Vall d’en Bas és clarament negatiu, ja que tota l’energia

consumida en el municipi prové de fonts energètiques externes. No existeix cap

instal·lació de cogeneració en la població, que podria fer que el municipi tendís cap a

un balanç energètic menys negatiu. D’altra banda, actualment tampoc es desenvolupa

una política clara de millora de l’eficiència energètica ni de foment del

desenvolupament d’energies renovables

El consum energètic del municipi es centra bàsicament en els combustibles líquids –

gasoil, gasolina i fuel – que representen el 70% de tota l’energia consumida.

L’electricitat, amb un 27% de l’energia consumida i els GLP, amb un 3%, són les altres

fonts energètiques utilitzades al municipi, ja que a la Vall d’en Bas no hi ha distribució

de gas natural.

La xarxa de gas natural de la comarca s’estén des de Besalú fins a Olot i, per tant, no

arriba al municipi de la Vall d’en Bas. La configuració actual de la xarxa de distribució

de gas natural, però, permetria arribar fins al nucli de Sant Esteve d’en Bas i les zones

industrials.

Cal tenir en compte les avantatges que podria suposar la distribució de gas natural en

el municipi ja que, a més de ser una energia més neta, permetria a alguna indústria

produir energia a través de la cogeneració i, per tant, decantar la balança energètica

de la Vall d’en Bas.
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1.4. Sorolls

LA REGULACIÓ DELS SOROLLSLA REGULACIÓ DELS SOROLLS

La Vall d’en Bas, 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. La Vall d’en Bas no té cap ordenança que reguli la contaminació

acústica del seu municipi.

CONTAMINACIÓ ACÚSTICACONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Degut el caràcter rural de la zona i sense vies ràpides, la Vall d’en Bas, no és un

municipi acústicament problemàtic. Les zones que poden presentar conflictivitat són

les properes a les infraestructures viàries i a la zona industrial de Sant Esteve, ja que

l’altre polígon del municipi situat a la Serra, està ubicat en una vall i allunyat dels nuclis

habitats. No està tan ben solucionat la zona industrial al peu de Sant Esteve que limita

amb una zona residencial. En aquests casos manca una franja acústica tamponadora,

que minimitzi els sorolls provocats per l’activitat evitant en la mesura del possible, les

molèsties vers la població.
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1.5. Residus

L’INCREMENT CONSTANT EN LA GENERACIÓ DE RESIDUSL’INCREMENT CONSTANT EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS

En els últims anys es detecta un lleuger increment en la generació de residus, que es

pot relacionar amb el model de societat de consum actual. Amb les dades existents

actualment, però, no es pot precisar si l’increment de producció es deu a la indústria o

a la població. Tot i així des de mitjans de l’any 2000 es disposa de dades segregades

que han de permetre en un futur proper conèixer molt millor l’origen en la producció de

residus i això permetrà actuacions de minimització i/o de valorització dels residus molt

més ajustades. L’increment en els últims anys en la producció ha estat del 3,1%.

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

bàsicament a recollir-los i tractar-los de manera ordenada. En aquest sentit cal

destacar la millora en la gestió i tractament dels residus als últims anys, amb la

disposició controlada del rebuig a l’abocador comarcal de Beuda. També cal fer

esment de la millora important en els 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 de materials voluminosos – recollida porta a porta des del 1994 –.

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. Aquesta ha de ser la opció prioritària en el futur

sobretot considerant el previst en el Programa de Gestió de Residus de Catalunya

2001-2006.

La producció de residus per habitant i dia durant l’any 2001 s’ha situat a 1,18 Kg/

habitant dia, dada inferior als 1,26 Kg/habitant dia que recull el Programa de Residus

de Catalunya. Aquesta diferència en la generació de residus pot ser deguda a la poca

variació poblacional o a les condicions rurals del municipi.
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EFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓEFICÀCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓ

L’any 1989, la gestió dels residus a la comarca és 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, que es preveu finalitzada a finals de

2002.

La inexistència d’una ordenança reguladora dels residus, en l’àmbit domèstic,

comercial i industrial, no permet un control eficaç del sistema. Així mateix, la manca

d’una fiscalitat dels residus clara, que permeti bonificar les actuacions de minimització

en la generació 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 SELECTIVA

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

reciclables és de l’ordre del 88%. Tot i 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 relació a la generació total de deixalles – és d’un

13%.

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 la Vall

d’en Bas s’estima suficient, les característiques del municipi, amb petits nuclis de

població dispersos, fan difícil assolir el nombre d’àrees d’aportació suficients per donar

un servei de proximitat a la població. Tot i això a la Vall d’en Bas es donen uns bons
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rendiments de recollida per a les diferents fraccions, sobretot si els comparem amb

altres municipis de la comarca.

En aquests moments la Vall d’en Bas no disposa de servei de Deixalleria Local, que

actuï com a punt de recollida dels residus especials i valoritzables per a la població i

petits comerciants i industrials. Això comporta la impossibilitat de valorar, actualment,

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

habitants de la Vall d’en Bas.

Per altra banda l’existència d’una Deixalleria comarcal al terme municipal d’Olot ofereix

la possibilitat als professionals i comerciants del conjunt de la comarca de disposar

ordenadament els seus residus especials i valoritzables.

Està previst la incorporació d’un servei de Deixalleria mòbil a nivell comarcal amb

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

valoritzables.

El municipi de la Vall d’en Bas, segons la Llei de residus en la seva versió actual, no

està obligat a realitzar la recollida selectiva de matèria orgànica, per ser una població

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

municipi d’Olot així com les previsions ja fetes al Programa de Gestió de Residus de la

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

orgànica – ha d’ajudar a la implantació d’aquesta recollida al terme municipal en un

futur proper.

ELS RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIALELS RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIAL

Segons la Llei de residus, la recollida i el tractament de les deixalles industrials no és

un servei d’obligat compliment per l’administració. En els darrers anys, s’ha procedit a

la desconnexió dels industrials del servei municipal de recollida i tractament de

residus, amb l’objectiu de que els propis processos industrials internalitzin els costos

de generació de deixalles.
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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. Així mateix,

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

d’aquests residus a l’abocador comarcal.

La tipologia industrial del municipi, bàsicament del sector agroalimentari, fa que es

declarin pocs residus tipificats com a especials. Anualment 4.369 tones de residus

industrials es valoritzen mentre que 645 tones es disposen a l’abocador.

LES DEJECCIONS RAMADERESLES DEJECCIONS RAMADERES

El sector agrícola i ramader pren un paper molt important al municipi de la Vall d’en

Bas. Si s’estudia el cens de la cabanya ramadera actual, 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, mentre que si es consideren les dades pel

nombre de places permeses de bestiar en les explotacions es comproven uns

excedents equivalents a 54 Tn Nitrogen/any.

El mateix programa comarcal es planteja l’establiment d’una moratòria per a noves

instal·lacions i la redacció d’una ordenança comarcal de fertilitzants en agricultura, que

hauria de facultar les directrius que permetessin acostar el nombre de places a un

equilibri que pugui perdurar en el temps.

Tot i que la Vall d’en Bas no es contempli com a municipi excedentari en nitrogen, els

resultats de les analítiques dutes a terme als aqüífers d’aquest municipi indiquen

l’existència d’una problemàtica per contaminació. Així doncs, cal considerar a més del

nitrogen procedent de les dejeccions ramaderes, l’aportació d’adobs químics al medi i

l’alt nivell freàtic d’aquests aqüífers.

D’un temps ençà es planteja la possibilitat de declarar la Vall d’en Bas com a zona

vulnerable, fet que comportaria la necessitat de reducció del nivell màxim de nitrogen

aplicable als conreus.



                                                                                                                                              
Document II. Diagnosi municipal. La Vall d’en Bas. Pàg. 19

1.6. Sostenibilitat econòmica

MERCAT DE TREBALL DE LA VALL D’EN BASMERCAT DE TREBALL DE LA VALL D’EN BAS

L’envelliment de la població – amb l’increment de les persones majors de 64 anys –

juntament amb el retard de la incorporació en el mercat treball dels més joves, són les

principals variables que determinen la disminució de la taxa d’activitat del municipi.

Pel que fa a la població ocupada al municipi de la Vall d’en Bas es troba per sobre la

mitjana de Catalunya i, també, però més lleugerament, de la Garrotxa. Tot i aquestes

dades d’ocupació, l’anàlisi en valors absoluts permet veure que s’ha produït un lleuger

descens de la població ocupada entre 1986 i 1996.

La masculinització de la població ocupada es dóna en tots els sectors d’activitat del

municipi, seguint la tendència generalitzada al mercat laboral. Tot i això, la taxa

d’ocupació femenina a la Vall d’en Bas és una mica superior a la mitjana de Catalunya

i Comarques de Girona.

La majoria de la població ocupada de la Vall d’en Bas treballa al sector secundari.

Aquest sector ha adquirit al llarg dels anys el major nombre de població ocupada,

sense patir grans oscil·lacions. El sector serveis, per la seva part, ha experimentat un

fort creixement en els darrers anys, passant a ser, entre 1986 i 1996, el segon sector

amb més població ocupada. En canvi, el sector primari es qui ha patit el major

retrocés, perdent pràcticament la meitat de població ocupada durant el període

estudiat.

Des de 1986 s’observa una tendència progressiva de l’augment d’exportació de

població. Tenint en compte que la població ocupada en el sector serveis ha augmentat

entre 1986 i 1996 i  el poc pes d’aquest sector en l’economia local, es pot deduir que

l’increment d’aquesta exportació es concentra especialment en el sector terciari.
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La taxa d’atur del municipi de la Vall d’en Bas és inferior a la mitja comarcal i també a

la catalana. Aquest fet pot explicar-se, pel poc pes de la població ocupada al sector

serveis. Cal recordar que laboralment, el sector serveis és el que registra un major

nivell de rotació i inestabilitat laboral. L’envelliment de la població i la poca presència

de joves al municipi també poden explicar aquest baix nivell d’atur.

L’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPIL’ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL MUNICIPI

El municipi de la Vall d’en Bas és el principal centre d’activitat agrícola i ramadera de la

comarca de la Garrotxa. Tot i que compta amb sòl industrial, s’ha apostat clarament

pel manteniment i protecció del sector primari, que té un pes superior a la mitjana

comarcal i també de Catalunya. Malgrat això, si s’analitza el PIB i la distribució dels

llocs de treball que ofereix el municipi el sector secundari és el que té més importància.

Pel que fa el sector serveis, la Vall d’en Bas segueix la tendència de la resta de

municipis de l’Àrea Urbana d’Olot i la comarca, amb una forta dependència cap a la

capital de la Garrotxa.

EL SECTOR PRIMARI: L’IMPORTANT PAPER DE L’AGRICULTURA I LAEL SECTOR PRIMARI: L’IMPORTANT PAPER DE L’AGRICULTURA I LA
RAMADERIARAMADERIA

El sector primari a la Vall d’en Bas es caracteritza, seguint la tendència de la resta de

Catalunya per un envelliment de la mà d’obra i dels titulars de les explotacions, per

una progressiva disminució del nombre d’explotacions i per un canvi en el règim de

tinença, amb una reducció de la propietat a favor de l’arrendament. Això podria ser

conseqüència de la manca de relleu generacional en moltes explotacions, els

propietaris de les quals es jubilen i opten per arrendar les terres.

Tot i la disminució del nombre de treballadors del sector primari i del nombre

d’explotacions agrícoles i ramaderes entre els anys 1989 i 1999, la superfície agrària
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útil gairebé s’ha mantingut. Això significa que han augmentat el nombre d’hectàrees

per treballador del sector primari. Aquest manteniment esdevé un aspecte destacable

si es té en compte la situació i evolució del sector primari en altres zones del país,

suposant un factor d’equilibri econòmic i territorial al municipi.

Pel que fa a la tipologia de conreus, tot i el predomini dels cereals per a gra, en els

darrers anys s’ha produït un cert increment en productes de més valor afegit, com les

patates i cebes.

A la ramaderia, es constata en els darrers anys una especialització en el sector porcí i

boví. Es destaquen dos fenòmens: per una banda l’augment de la explotacions

ramaderes intensives, i per altra, l’augment d’unitats ramaderes. Cal tenir en compte

que aquest augment suposa un increment de nitrats en els aqüífers de la Vall, amb

totes les conseqüències associades.

El caràcter agrari i ramader de la Vall d’en Bas, és potenciat per la SAT, coneguda

com a “Cooperativa de la Vall d’en Bas”, que ha marcat i marca les línies de present i

futur en el manteniment i desenvolupament del sector primari del municipi i altres llocs

de la comarca.

EL SECTOR SECUNDARIEL SECTOR SECUNDARI

Dins aquest sector secundari, que ocupa quasi la meitat de la població activa resident

a la Vall d’en Bas, destaquen els següents sectors: l’alimentari, el tèxtil i les arts

gràfiques, no diferint gaire del model comarcal. Aquest és el sector que més places de

treball ofereix en l’actualitat i cal destacar que és el sector que atrau més treballadors

residents en d’altres municipis.

Si s’analitza la propietat de les empreses destaca que tots els establiments industrials

de més de 9 treballadors tenen la raó social al mateix municipi. Una característica

comuna a molts municipis de la comarca.
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El 50% de la gent que treballa en el sector secundari a la Vall d’en Bas ho fa només en

quatre empreses, podent considerar aquest fet com a un factor de risc.

EL SECTOR TERCIARI: EL PES DEL COMERÇ I ELS SERVEISEL SECTOR TERCIARI: EL PES DEL COMERÇ I ELS SERVEIS

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

Malgrat el poc desenvolupament del sector, darrerament s’observa un augment en el

nombre d’establiments de comerç al detall i de serveis. Destaca per damunt de  la

resta el comerç al detall de venda de productes de primera necessitat i consum

periòdic. Tot i això, el pes del sector serveis respecte a la mitjana comarcal és baix.

La Vall d’en Bas és un important actiu turístic de la comarca, encara poc potenciat. És

per això que caldria potenciar aquest desenvolupament en criteris de sostenibilitat i

qualitat. En l’actualitat destaquen principalment les segones residències i establiments

de restauració i allotjament.
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1.7. Sostenibilitat social

L’ESTANACAMENT DEMOGRÀFIC A LA VALL D’EN BASL’ESTANACAMENT DEMOGRÀFIC A LA VALL D’EN BAS

Malgrat que al llarg de bona part del segle XX la Vall d’en Bas ha perdut importants

quantitats de població, s’observa, a partir de 1986, una estabilització del decreixement

demogràfic.

Aquesta dinàmica coincideix amb la que han viscut la majoria de pobles de la

comarca, que al llarg del segle XX han vist com anaven perdent població. Analitzant

els municipis de l’Àrea Urbana d’Olot, mentre alguns municipis com Santa Pau,

Riudaura, la Vall de Bianya i les Preses, en els darrers anys guanyen població, d’altres

n’estan perdent, entre els quals hi ha la Vall d’en Bas, Castellfollit de la Roca i Sant

Joan les Fonts.

Entre les causes que poden explicar l’estancament demogràfic a la Vall d’en Bas  hi ha

un creixement vegetatiu negatiu i la pràctica absència de saldos migratoris positius.

Si s’analitza el moviment natural de la població durant el període 1986-2001 s’observa

que, malgrat registrar-se algun any amb valors positius, el saldo final és clarament

desfavorable. L’existència d’unes taxes de natalitat baixes, fruit d’una pràctica natalista

més reduïda, i una major presència de defuncions, a causa d’una estructura d’edats

clarament envellida, generen un moviment natural negatiu que no garanteix el

creixement ni el manteniment de la població.

Tot i que aquest fenomen demogràfic és una de les principals causes del descens

d’habitants, les poblacions no són estàtiques i constantment estan influïdes pels fluxos

migratoris.

El saldo de la migració interna durant els períodes estudiats (1988-1990, 1992-1995 i

1997-1999) és lleugerament positiu degut a les persones que, procedents de la resta
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de comarques gironines, de Catalunya i de l’Estat, han fixat la seva residència en el

municipi.

Malgrat que el pes específic d’aquesta migració és poc significatiu, s’observa que la

població total del municipi només creix en aquells anys que es registren saldos

migratoris interns positius, exceptuant els anys 1992 i 1993 en que, tot i tenir un saldo

positiu, és insuficient per contrarestar la pèrdua natural de població.

L’altre gran flux migratori és la immigració externa. Aquest fenomen, que s’està

convertint en una realitat tangible a les societats occidentals, permet en molts casos

mitigar el descens natural de la població i, fins i tot propiciar un creixement .

A la Vall d’en Bas la immigració externa és un fenomen recent i pràcticament

inapreciable. De fet, no és fins el període 1997-2002 (fins el mes de maig) que

apareixen les primeres arribades de persones que procedeixen d’altres països. Aquest

flux, de 23 persones, és quasi imperceptible en relació als percentatges que es

registren a la Garrotxa, comarques de Girona i Catalunya.

La Vall d’en Bas és un dels municipis de l’Àrea Urbana d’Olot i de la Garrotxa que

presenta uns índexs de població no comunitària més baixos. Malgrat no haver-se

realitzat un estudi a fons, es podria justificar la poca presència d’immigrants pel tipus

d’habitatge i pel sistema productiu existent en el municipi.

La manca d’habitatges de lloguer barats fa que molts dels nou vinguts s’instal·lin en

altres municipis on hi ha una major oferta d’habitatges i on hi ha assentada molta més

població immigrant. A més, el sistema productiu de la Vall d’en Bas, sobretot el sector

primari, no ofereix una especial oferta laboral pels immigrants. Les característiques

actuals d’aquest sector, amb un elevat nivell de parcel·lació i de mecanització, fan que

no es necessitin grans contingents de mà d’obra ni de temporers.

En definitiva, sembla evident que amb l’actual moviment natural de la població no es

garanteix el manteniment demogràfic ni el rejoveniment de l’estructura d’edats. Així

doncs, si es vol positivitzar aquesta tendència caldria assumir, davant la impossibilitat

que es produeixi a curt termini canvis en els factors vegetatius, l’arribada de nova

població en el municipi. No obstant, aquest escenari requerirà unes respostes

adequades als problemes associats de segregació, densificació i manca d’habitatge



                                                                                                                                              
Document II. Diagnosi municipal. La Vall d’en Bas. Pàg. 25

que facilitin el benestar dels nous vinguts i assegurin una bona cohesió social amb els

ciutadans de la Vall.

L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ, UNA REALITATL’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ, UNA REALITAT

El pes específic de la població d’edat més avançada al municipi és superior als

registres de Catalunya i comarques de Girona. En aquest aspecte la Garrotxa encara

presenta uns índexs d’envelliment més elevats.

Si s’analitza l’evolució de l’actual estructura d’edats s’observa una inèrcia constant a

un major envelliment de la població. La disminució dels riscos de defunció en les

diverses edats que s’ha produït en les darrers dècades ha propiciat una major

esperança de vida, fet que queda clarament reflectit en l’elevada presència de

contingents poblacionals de més edat. Per altra banda, també es constata una

important davallada de la població jove (0-14 anys), provocada en part, per una baixa

natalitat. Aquesta baixa natalitat es pot atribuir a la incorporació de la dona al mercat

de treball, la dependència dels cicles econòmics i l’endarreriment social de la

fecunditat.

La gent gran és un col·lectiu que precisa de serveis concrets, que moltes vegades van

més enllà dels merament tangibles. Al municipi de la Vall d’en Bas més del 25 % de la

població és major de 65 anys.

TIPOLOGIA DELS HABITATGES DE LA VALL D’EN BASTIPOLOGIA DELS HABITATGES DE LA VALL D’EN BAS

La Vall d’en Bas s’estructura en 6 petits nuclis poblacionals, amb entitat pròpia tot i que

el principal centre sigui a Sant Esteve d’en Bas. La distribució de la població es

caracteritza per l’elevada proporció de població disseminada, que el 1996 era del

48,7%.



                                                                                                                                              
Pàg. 26 Document II. Diagnosi municipal. La Vall d’en Bas.

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

garantir i mantenir les infraestructures i els serveis bàsics a la població, i incrementa

fàcilment la mobilitat de les persones.

El perfil de llar del municipi és familiar, en un 83,8%, però cal destacar també la

presència de llars no familiars que, formades per una sola persona, han experimentat

durant el període 1991-1996 un creixement del 21%.

Tot i no disposar de dades quantitatives recents, observant el padró de 1996 s’aprecia

que moltes d’aquestes llars estan formades per persones majors de 65 anys. Si es

confirma la tendència al creixement d’aquest fet, s’incrementaran alhora les

necessitats d’uns serveis específics per aquest segment de població.

La gran majoria d’habitatges són de primera residència (62%) i de propietat. L’escassa

incidència de pisos de lloguer és una mostra de l’arrelament de la cultura de la

propietat a la nostra societat.

Tot i així la presència de segones residències és molt rellevant, donat l’alt potencial

turístic de la zona. Moltes segones residències s’ubiquen en antigues cases de pagès,

en molts casos rehabilitades, mantenint així el patrimoni arquitectònic del municipi i

evitant la presència d’habitatges abandonats. La demanda per comprar aquest tipus

d’habitatge, però, ha generat una clara inflació dels preus de compra, també pels

propis ciutadans del municipi i la comarca.

Els habitatges principals es situen principalment en edificis antics. Quasi la meitat

d’aquests habitatges (el 44,8%) es localitzen en construccions d’abans del 1900.

Aquest fet suposa una clara diferenciació respecte a la realitat de la Garrotxa i

Catalunya on aquest tipus d’habitatges tenen un pes específic del 16,4% i el 6,11%

respectivament.

La construcció d’habitatges nous se situa per sota a la mitja de la Garrotxa. Tot i així,

durant el període 1986-2000 a la Vall d’en Bas s’han construït 171 habitatges nous

dels quals només el 18,8% han estat de protecció oficial.

La poca presència d’habitatges de protecció oficial i la manca d’una oferta d’habitatges

de lloguer són factors que dificulten la retenció de la població jove en el municipi i
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impedeix atraure persones que fixen la seva residència a punts de la comarca on

l’oferta d’habitatges és major i amb millors condicions financeres.

SALUT I PROTECCIÓ SOCIALSALUT I PROTECCIÓ SOCIAL

La marcada tendència a l’envelliment de la població de la Vall d’en Bas, comporta un

seguit de característiques que es reflecteixen clarament en els paràmetres sanitaris

(patologies associades i consum de medicaments).

Atenent la dinàmica demogràfica del municipi, l’augment de la població envellida,

comporta la necessitat de més recursos sanitaris per a fer front les necessitats

d’aquest col·lectiu.

Aquesta problemàtica social es pot veure agreujada amb la presència de persones

d’edats avançades que viuen soles en habitatges, algunes vegades en situacions

precàries.

Malgrat no tenir dades quantitatives per poder objectivar quines són les

problemàtiques socials del municipi, persones entrevistades del poble han ressaltat, de

forma bastant unànime, l’existència d’una bona cohesió social i un elevat nivell de

satisfacció ciutadana, sense importants problemàtiques socials. Es detecta però, un

fort arrelament dels habitants en cadascun dels petits nuclis que de vegades ocasiona

situacions de competència entre ells.

Tot i això, l’existència de petits nuclis urbans, la notòria presència de persones que

resideixen en zones disseminades i la manca de determinats serveis bàsics en la

majoria de nuclis, han creat la necessitat d’haver-se de desplaçar, no existint un

transport públic intramunicipal. No obstant, la tranquil·litat, el contacte amb la natura i

la solidaritat existent entre els veïns són els actius més importants que, d’una manera

més o menys directe, apunten les persones entrevistades.
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OFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓOFERTA EDUCATIVA I NIVELLS D’INSTRUCCIÓ

El nivell d’instrucció de la població de la Vall d’en Bas és relativament baix a causa de

l’estructura demogràfica de la població i al seu envelliment.

Considerant l’equilibri del territori i aspectes relacionats amb la cohesió social cal

valorar positivament el poc grau de deserció escolar en l’educació primària.

Concretament, el 73,8% dels nois i noies entre 6 i 12 anys del municipi cursen aquests

estudis obligatoris a l’escola Verntallat.

CULTURA I ASSOCIACIONISME A LA VALL D’EN BASCULTURA I ASSOCIACIONISME A LA VALL D’EN BAS

Si es té en compte les dimensions demogràfiques de la Vall d’en Bas, així com la seva

proximitat amb Olot, es pot considerar que el municipi té una vida cultural i associativa

dinàmica. Existeixen un bon nombre d’associacions, algunes molt actives i capaces

d’atraure a un elevat nombre de participants, ja siguin de la Vall o d’altres municipis.

Per altra banda, la forta identitat que han seguit mantenint els diferents nuclis que

configuren el terme municipal suposa també una clara descentralització de tots els

actes culturals, lúdics i festius. Cada centre poblacional manté les seves festes majors

i altres actes que permeten que al llarg de l’any hi hagi una oferta cultural global

àmplia, diversa i ben distribuïda en el calendari i en el territori.



2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA







LES OPORTUNITATS I NECESSITATS DE LA VALL D’EN BAS DERIVADES DE LA SEVA SITUACIÓ ESTRATÈGICA EN EL  TERRITORI

L’ordenació territorial del municipi està condicionada per la seva orografia: ¾ parts

del municipi tenen un pendent superior al 20% i a la plana s’assenta la població en

sis nuclis separats, amb entitat pròpia, articulats per una xarxa de camins veïnals.

La meitat de la superfície municipal pertany a dos Espais d’Interès Natural i la plana

limita amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

La Vall d’en Bas és el principal receptor d’aigua de l’aqüífer de la conca alta del riu

Fluvià, moltes de les actuacions sobre aquest medi repercutirán en els municipis de

la conca.

La facilitat d’inundabilitat de la vall juntament amb la seva situació de capçalera de la

conca, ajuden a mitigar la força i els danys que podrien provocar les avingudes

aigües avall i condiciona el planejament urbanístic, així com la construcció de noves

vies de comunicació i la remodelació de les existents.

La Vall d’en Bas és la principal zona agrícola de la Garrotxa, compta amb una de les

planes més extenses de la comarca, amb un dels sòls més fèrtils de Catalunya.

Olot actua com a pol d’atracció de serveis i centre comercial de l’àrea urbana de la

comarca. A la Vall d’en Bas aquesta atracció és reforçada per la proximitat i la bona

comunicació viària amb Olot, juntament amb la instal·lació de zones industrials a mig

camí entre el nucli de Sant Esteve d’en Bas i Les Preses.

LA FUNCIÓ DE LA ZONA NO URBANITZABLE DE LA VALL D’EN BAS

Fins avui s’ha optat pel model d’explotació agrària intensiva i pràcticament

homogènia de la planai, tot i les serioses conseqüències que aquest plantejament

comporta

Segons el nombre de places de la cabanya ramadera del municipi hi podria haver

excedents en la producció de dejeccions en relació a les capacitats del territori per

absorbir-les, sense considerar que a més es dóna una utilització important d’adobs

químics.

Actualment la plana conforma un mosaic continu de parcel·les sense separacions

vegetals, dificultant les connexions i els intercanvis entre els ecosistemes.

La xarxa hidrogràfica de la plana d’en Bas, entenent-la com a el conjunt de riu i bosc

de ribera,  actua com a fil connector dels diferents espais naturals que l’envolten.

Alguns  trams  del riu Fluvià, es presenten secs, fet que evidencia la sobrexplotació

de l’aqüífer i comporta una davallada de la qualitat de les aigües superficials, ja que

no hi ha prou cabal per a diluir les càrregues contaminants

Al llarg del riu Fluvià s’ha produït una degradació del bosc de ribera, que comporta

una disminució en la retenció dels sediments, una pèrdua de sòl fèrtil i una

disminució de la qualitat de l’aigua.

El sòl agrícola de la Vall d’en Bas presenta una alta concentració de nitrats, variable

segons la zona. En períodes de pluges intenses els nitrats es mobilitzen i són

presents a la part superior de l’aqüífer.

La construcció del Eix Vic-Olot pel túnel de Bracons, tindrà un efecte fragmentador

directe sobre el municipi, així com la pèrdua del sòl agrícola i pot induir nous

creixement urbanístics i canvis d’usos del sòl en la seva àrea d’influència.



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

La disposició dels nuclis urbans  facilita la interrelació de la població amb els usos

agrícoles i ramaders del municipi. La disposició de la indústria limitada a l’eix viari

principal amplifica aquest efecte de ruralitat del territori.

La meitat de la població ocupada  resideix i treballa en el mateix municipi. D’aquest,

el 40 % treballa al sector secundari el 27 % en el primari i el 23 % al terciari . De la

població ocupada resident però que treballa fora del municipi, un 47% treballa en el

sector terciari i un 42 % en el secundari.

L’oferta actual del sector secundari del municipi és d’uns 400 llocs de treball, però la

meitat depenen de 4 empreses del municipi.

Algunes indústries properes a zones residencials provoquen molèsties a la població,

principalment males olors i sorolls i no estan adaptades a l’entorn.

L’adaptació dels antics nuclis de població al relleu, fa difícil el disseny de

creixements urbans integrats amb aquests i s’ha optat pel creixement a la plana,

més senzill de resoldre urbanísticament i més econòmic.

El 44 % dels habitatges principals són construccions d’abans de l’any 1900. Això

comporta un alt cost de manteniment i rehabilitació.

La notable demanda d’habitatges de segona residència, especialment d’antigues

cases de pagès, permet per una banda la rehabilitació del patrimoni arquitectònic

però per l’altre ha generat una clara inflació dels preus de compra.

La carretera C-67 presenta alguns trams perillosos al seu pas pel nucli de Sant

Esteve, fet que reforça el projecte d’una variant  de circumval·lació.

LA POBLACIÓ: SUBJECTE I OBJECTE DEL TERRITORI

L’orografia del municipi i la seva història han definit el marcat caràcter de la població,

fortament arrelada a la terra i plenament identificada amb el nucli de naixença.

El fet que des de sempre, a la Vall d’en Bas, l’aigua s’hagi vist com un recurs ilimitat i

fins i tot excedentari, fa que es consideri un recurs particular, lligat a la propietat de la

finca.

La Vall d’en Bas manté el seu caràcter de municipi agrari i ramader, impulsat per

una SAT que marca les línies de present i de futur, i avalat per les polítiques dels

successius governs locals.

Tot i que en els últims anys ha disminuït la població ocupada en el sector primari  i el

nombre d’explotacions, la superfície agrària útil s’ha mantingut, ja que s’ha

incrementat el règim d’arrandament. Més del 46% de la població ocupada en aquest

sector  té més de 50 anys i  no compta amb recanvi generacional suficient.

L’estancament del decreixement demogràfic per ésser la immigració interna que

compensa la baixa natalitat, tot i interpretar-se com un fet positiu, pot esdevenir

problemàtic, si es confirma la tendència de que els nous habitants són jubilats, ja que

no es rejoveneix la població.

L’elevat índex d’envelliment juntament amb la distribució disseminada de la

població,  genera certes problemàtiques en els desplaçaments i en l’ús dels serveis

bàsics.

Un 26 % de la població en edat de cursar primària, no utilitza l’oferta educativa  que

ofereix el municipi. En canvi les places dels centres queden cobertes per alumnes

d’altres municipis, especialment de les Preses.



LA IMPORTÀNCIA EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS I LA OPTIMITZACIÓ D'INFRAESTRUCUTRES

La propera implantació de la recollida de matèria orgànica a Olot ha de facilitar

ampliar aquest servei a la Vall d’en Bas

Els sistemes actuals de tractament i gestió de deixalles no tenen com a objectiu

prioritari la reducció dels residus

El fet que el gas natural no arribi al municipi, impossibilita la existència de centrals de

cogeneració, que permetrien una producció pròpia d’energia elèctrica, i alhora obliga

a l’ús de combustibles més contaminants.

L a xarxa d’abastament municipal d’aigua ha estat projectada amb criteris d’estalvi i

eficàcia i, en la seva fiscalitat s’apliquen els principis de subsidiarietat i de

corresponsabilitat

Les EDARS del municipi, tenen un baix rendiment degut a que els cabals d’entrada

són reduïts i una petita distorsió pot provocar  una gran deficiència en el tractament

biològic.

L’estructura del municipi, vertebrada en sis petits nuclis comunicats, comporta un

cost municipal important degut a l’increment de la necessitat d’infraestructures i de

serveis

LES NORMATIVES LOCALS COM A EINES DE CONTROL I GESTIÓ

El municipi compta amb una ordenança reguladora dels residus ramaders i també

amb el Programa de Gestió de Dejeccions Ramaderes de la Garrotxa, que preveu la

moratòria per a noves instal·lacions ramaderes, acció que no s’ha produït, malgrat la

petició de declarar la Vall d’en Bas com a zona vulnerable a la contaminació per

nitrats.

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

existeix una ordenança reguladora dels residus ni una fiscalitat adequada

La Vall d’en Bas té un cadastre de sorolls però encara no disposa de cap ordenança

que reguli aquest aspecte.

En aquests moments, no hi ha control sobre les fosses sèptiques del municipi tot i que

compte amb un elevat nombre de població dispersa

En aquests moments la Garrotxa no disposa d’un Programa d’Energia que aporti

directrius per millorar l’eficiència energètica i reduir la contaminació lumínica


