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INTRODUCCIÓ 
 
 

Aquest document presenta la diagnosi ambiental de Torroella de Montgrí-l’Estartit, així 
com una síntesi de les principals dades sobre el municipi i una ponderació de la incidència 
dels punts forts-oportunitats i  punts febles-amenaces detectats en els diferents capítols.  

La diagnosi és el resultat del reconeixement i interpretació de la informació recollida i 
analitzada en la memòria descriptiva i en el procés de participació. El seu objectiu ha estat  
detectar les problemàtiques dins de l’àmbit municipal i servir de base per a la redacció del 
Pla d’Acció.  

La síntesi i diagnosi s’organitzen a partir dels següents temes: 
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La diagnosi estratègica presenta els punts forts i les oportunitats de forma conjunta i els 
punts febles i les amenaces també de forma integrada. El document ha intentat respectar 
al màxim els resultats de les diferents sessions de participació on van ser discutits.  És en 
aquest sentit que es va constatar la dificultat, en molts casos, de distingir plenament entre 
aquells elements que eren fortaleses o debilitats del propi municipi i aquells que venien 
condicionats per l’entorn i podien replantejar-se com a oportunitats o amenaces en un 
futur. 
 
En relació a les dades bàsiques inicials de cada apartat cal cercar la referència de les 
fonts d’informació en el document més extens d’anàlisi municipal, que ha servit de base 
per a la composició de la síntesi.  
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0. PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI  
 

Dades bàsiques de Torroella de Montgrí-l'Estartit  
 

Superfície  

Total 

Urbana 

No urbana 

      Percentatge sobre el total  de la comarca 

 

63,54 Km2 

3,86 Km2 

59,68 Km2

9,4% 
 

Població 

      Total 

Torroella 

L'Estartit 

      Percentatge sobre el total de la comarca 

 

9.050 habitants 

6.772 habitants 

2.278 habitants 

8,3% 

Densitat de població 

Torroella-l'Estartit 

Mitjana comarcal 

 

132,4 hab/km2 

150,9 hab/km2

 

Distàncies 

       L'Estartit - Torroella 

Torroella - Girona 

Torroella - Palamós 

Torroella - Barcelona 

Torroella - La Bisbal 

Torroella - Flaçà (estació de tren) 

 

6 Km 

35 Km 

24 Km 

140 Km 

15 Km 

15 Km 

 

Torroella de Montgrí-l'Estartit es troba situat al nord-est de Catalunya, a la façana litoral 
nord de la comarca del Baix Empordà. El seu terme municipal, amb una extensió de 65,34 
Km2, és el  tercer municipi amb major superfície de la comarca (darrera només de Cruïlles-
Monells-Sant Sadurní de l’H. i de Santa Cristina d’Aro). Limita al nord amb l'Escala, a 
l’oest amb Bellcaire d'Empordà i Ullà, al sud-oest amb Gualta i Fontanilles i al sud amb 
Pals. Tota la franja de llevant limita amb la mar.  

El seu territori ofereix un paisatge notablement variat dividint-se en dues grans unitats 
geològiques: el massís cretaci del Montgrí (que es prolonga mar endins donant lloc a les 
Medes) i la plana al·luvial solcada pel tram final del Ter. 
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El municipi comprèn la vila de Torroella -al peu de la muntanya de Santa Caterina i 
apartada del mar-, el barri mariner i turístic de l'Estartit -davant les illes Medes-, els 
veïnats de la Bolleria i Sobrestany -al nord oest del Montgrí en una zona plana al límit amb 
el terme de Bellcaire-, diverses urbanitzacions al front marítim i als vessants del Montgrí i 
masies escampades. L'any 2001 Torroella-l'Estartit era el quart municipi més habitat de la 
comarca, amb 9.050 habitants (padró municipal), més que la pròpia capital, la Bisbal 
d’Empordà. Tot i això la seva densitat es pot considerar baixa, 132,4 hab./km2 per sota de 
la mitjana comarcal (150,9), degut a les dimensions del seu terme municipal.  

A l’entorn de Torroella-l’Estartit s’articula tota una sèrie de petits nuclis de població, de 
caràcter rural,  dels quals exerceix la capitalitat laboral i de serveis. Dins el marc de les 
comarques gironines, la façana litoral empordanesa presenta al llarg del seu perfil un 
seguit de petites ciutats que, degut a l’orografia que caracteritza la Costa Brava, tenen 
una complicada comunicació entre elles. Així, a part de Torroella-l'Estartit, trobaríem com 
a més properes Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell i l’Escala. Aquesta 
fragmentació urbana pot explicar-se per la incidència de les activitats turístiques que han 
potenciat la formació d’una successió de ciutats mitjanes amb una bona dotació de 
serveis. Una capitalitat comarcal feble i el referent de la ciutat de Girona, com a centre 
d’atracció administratiu i de serveis d’àmbit superior, acaba de definir les particularitats del 
territori on està inserit Torroella de Montgrí-l’Estartit. 
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I.  TERRITORI I PLANEJAMENT 
 

Les zones urbanes i les vies que les connecten són els ecosistemes amb un major 
impacte ambiental en el conjunt del territori, de manera que es consideren una peça 
clau en relació a la sostenibilitat. La realitat urbana d’avui sempre es troba estretament 
vinculada amb la història del territori i dels nuclis de població que l’han originada.  

Paral·lelament, el planejament urbanístic és l’eina principal per a l’ordenació de la 
ciutat, del seu entorn, i de les xarxes de comunicació. El conjunt de decisions que això 
representa té importants repercussions sobre la qualitat ambiental: energia, recursos 
naturals (materials, aigua, sòl, diversitat biològica, etc.), diversitat dels sistemes, 
residus, etc. Segons el model i les solucions que plantegi el planejament pot contribuir 
a augmentar la sostenibilitat d’aquests sistemes, o pel contrari les pot fer més 
insostenibles, generant més problemàtica social, destrucció d’hàbitats i malbaratament 
de recursos i d’energia.  
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Síntesi de les principals dades sobre Territori i Planejament  
 

Àrea urbana de Torroella de Montgrí-l'Estartit* 

Municipis Habitants (2001) % població total
Torroella de Montgrí-l'Estartit 8.725 77,0
Fontanilles 141 1,2
Gualta 311 2,7
Ullà 829 7,3
Ultramort 197 1,7
Verges 1.135 10,0
Total 11.338 100,0

Àrea urbana   

 

 

 

 

 *Aquesta àrea ve definida a partir del model de cohesió, que té com a base les dades de mobilitat 
laboral obligada. 

 

Evolució 
històrica del 
municipi 

-Torroella: El nucli primitiu és esmentat per primera vegada al segle XI a l'antiga 
cellera. A mitjans del segle XIII s'inicia l'expansió física de la ciutat en direcció sud amb 
un traçat de carrers perpendiculars. A finals del segle XIX s'inicia el creixement fora 
muralles amb la consolidació d'alguns barris. A la segona meitat del segle XX es 
produeixen noves transformacions amb la potenciació del creixement al sector nord i 
est de la vila. 

-L'Estartit: El nucli de l'Estartit és datat de principi del segle XVIII, com a petit nucli de 
pescadors. Inicialment estava constituït pels carrers de Santa Anna, de les Illes i el 
carrer Antic. Les primeres transformacions comencen els anys cinquanta amb l'arribada 
del turisme. Però el creixement urbanístic es consolida a la dècada dels 70 en dues 
direccions: al llarg de la línia de la costa fins al Ter Vell i a les cotes més enlairades 
dels Maures. A partir dels 80 es fa l'intent d'urbanitzar la Pletera (a l'altre costat del Ter 
Vell), es consolida l'ocupació de la muntanya i el creixement es recolza sobre l'eix de la 
carretera de Torroella a l'Estartit. A partir de llavors el creixement esdevé més lent i les 
noves edificacions es localitzen majoritàriament en zones ja urbanitzades. 

 
 

El municipi està constituït per dues entitats de població -Torroella de Montgrí i l'Estartit- 
que, a més, compten amb diferents nuclis, fet que ocasiona una gran dispersió de 
poblament. 

Entitats de població i evolució de la seva població 1996-2001 

Entitats de població 1996 2001 Increment Increment %
Total Torroella de Montgrí 5.902 6.772 870 14,7

 Torroella de Montgrí nucli 5.350 6.011 661 12,4
 Urbanització Torre Gran 227 344 117 51,5

     Urbanització les Dunes 71 124 53 74,6
     La Bolleria i Sobrestany 73 89 16 21,9
     Urbanització Mas Pinell - la Gola 20 25 5 25,0
     Cala Montgó 1 4 3 300,0
     Disseminat 160 175 15 9,4
Total l'Estartit 1.824 2.278 454 24,9
    L'Estartit nucli 1.662 2.058 396 23,8
    Urbanització els Griells - la Pletera 82 125 43 52,4
    Urbanització Torre Moratxa 18 38 20 111,1
    Disseminat 62 57 -5 -8,1

Estructura 
territorial 
actual 

Total municipi  7.726 9.050 1.324 17,1
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Torroella de Montgrí 

 L'estructura urbana de Torroella presenta dos barris antics de diferent origen: un nucli 
alt medieval (actualment molt modificat) de carrers estrets i desordenats al voltant de 
l'actual església parroquial i l'eixample iniciat als segles XIII i XIV amb carrers estrets i 
rectilinis formant angle recte. Als voltants del nucli medieval trobem els eixamples 
moderns desenvolupats en totes les direccions excepte la de migdia. La major part 
d'equipaments públics i socials del municipi es situen al nucli antic i als seus voltants 
mentre que al sector nord del nucli urbà es situen alguns equipaments esportius i 
educatius. 

L'Estartit 

En l'actual nucli urbà es distingeixen tres tipus de formacions urbanes: l'Estartit històric, 
el seu eixample que segueix la línia de la costa (Polígon Marítim) i les urbanitzacions a 
la muntanya. Els equipaments es situen de manera força dispersa tot i que tendeixen a 
concentrar-se al voltant de l'Estartit històric i la façana marítima. 

Les urbanitzacions 

Es situen sobre l'eix de la carretera de Torroella a l'Estartit (Torre Gran, les Dunes, 
Torre Vella i Camp Torró) i sobre la línia costanera (els Griells, la Pletera i Mas Pinell). 
A l'extrem nord del municipi, a l'altra costat del massís del Montgrí, s'ha consolidat una 
petita urbanització, Cala Montgó. 

La Bolleria i Sobrestany 

Es situen al nord-oest del municipi molt a prop de Bellcaire. 

Nucli Municipi 

Mas Pinell Pals 
Cala Montgó Escala 

Estructura 
urbana actual 

Nuclis amb la majoria de serveis 
coberts per altres municipis 

La Bolleria i Sobrestany Bellcaire 
 

Evolució dels usos del sol 1957-1993 
Ús del sòl 1957 (%) 1974 (%) 1993 (%) 
Urbà 0,53 2,81 6,14 
Equipament turístic - 0,09 0,95 
Platges 0,54 0,49 0,52 
Bosc 15,18 34,49 38,63 
Conreu 46,69 38,75 35,53 
Matoll 34,49 20,51 16,29 

 Usos del sòl 

Aigües permanents 2,56 2,86 2,05 

 

 Evolució dels usos del sòl a Torroella de M ontgrí-
l'Estartit, 1957-1993
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Planejament vigent: Pla General d'Ordenació Urbana                           
aprovat definitivament l'abril de 2002 

Classificació del sòl 

Classe Superfície total (ha) % respecte al total

Sòl urbà 386,0 6,1
Sòl urbanitzable 64,9 1,0
Sòl no urbanitzable 5.903,7 92,9
Total 6.354,6 100.0

Principals determinacions del Pla 

Planejament 
urbanístic 

 

1) Mantenir el model territorial del Pla General de 1983, amb els ajustos adequats per 
al seu perfeccionament. 

2) Preveure i assumir les responsabilitats i les càrregues urbanes de capitalitat de 
Torroella dins del sistema urbà costaner que preveu el Pla Territorial General de 
Catalunya. 

3) Apostar per aconseguir una millora generalitzada del sector turístic en una estrella, 
equilibrant el pes de les diferents ofertes i reforçant el caràcter de marca turística 
del territori. 

4) Ordenar el medi i el paisatge com a valor central de la nova ordenació, com a 
opció fonamental per a un desenvolupament sostenible i d'acord amb els recursos 
del municipi. 

 

Qualitat de les platges de Torroella de Montgrí-l'Estartit, estiu de 2001 

Platja Qualitat 
microbiològica

Aspecte aigua Aspecte sorra Aspecte 
accessos 

Cala Montgó Molt Bo Bo Bo Bo 

L'Estartit Bo Bo Molt Bo Bo 

Platges 

 

De la Gola Molt Bo Bo Bo Bo 
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1. Torroella de Montgrí-l'Estartit es situa en una zona relativament ben 
comunicada i és el centre d’una àrea urbana consolidada, exercint la capitalitat 
laboral i de serveis del Baix Ter 

 

 Tot i no estar situat dins les principals vies de comunicació de les comarques 
gironines, el municipi de Torroella de Montgrí té un bon accés i es troba a mitja 
hora dels eixos bàsics i del principal referent com a centre d’atracció administratiu i 
de serveis, Girona. 

 El municipi forma part del conjunt de ciutats petites i mitjanes que estructuren la 
façana litoral empordanesa. Torroella-l’Estartit, tot i ésser preferentment un centre 
turístic, articula un sistema urbà juntament amb els municipis veïns de Fontanilles, 
Gualta, Ullà, Ultramort i Verges, exercint la capitalitat com a centre laboral i de 
serveis del Baix Ter i mantenint unes relacions de veïnatge ben consolidades amb 
aquests nuclis de caire més agrari.  

 

 

2.  Una de les majors potencialitats del municipi és que compta amb un 
patrimoni cultural i natural molt ric, però que ha sofert un impacte 
important a causa del creixement urbanístic de les últimes dècades 

 

 L'entorn privilegiat que ofereixen el Montgrí i el Baix Ter n'ha fet un territori ric en 
recursos naturals i intensament humanitzat al llarg de la història. És per això que el 
municipi disposa actualment d’una gran diversitat d’espais naturals i d’un enorme 
patrimoni cultural. Com la resta de municipis de la Costa Brava, però, ha estat 
afectat durant les darreres dècades pel boom turístic i ha sofert un gran increment 
en l’ocupació urbanística del seu territori que ha passat de les 35 Ha a les gairebé 
400 entre el 1957 i el 1993 generant un important impacte sobre el patrimoni del 
municipi. Tot i que el percentatge de sòl urbà respecte el total de superfície (prop 
del 6%) no és molt elevat, cal valorar-ne els seus efectes sobre la resta d’espais no 
urbanitzats, tant per les repercussions sobre els vectors ambientals –aigua, pèrdua 
de diversitat ecològica, etc.- com per les infrastructures de suport que els 
processos urbanitzadors generen. 
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3. Les dimensions del municipi i la dispersió del poblament fan molt complexa la 
dotació i gestió de serveis i genera importants disfuncionalitats territorials 

 

 El municipi està constituït per dues entitats singulars de població, Torroella de 
Montgrí i l’Estartit. Alhora cadascuna compta amb diferents nuclis de població, 
siguin nuclis històrics o noves urbanitzacions sorgides en les últimes dècades. La 
gran dispersió de nuclis en el territori dificulta i encareix la prestació de serveis, i en 
complica les comunicacions internes generant un seguit de disfuncionalitats 
importants. Així, per exemple, els nuclis de la Bolleria, Sobrestany i Montgó i la 
urbanització de Mas Pinell-La Gola tenen la majoria de serveis prestats per les 
poblacions de Bellcaire, l’Escala o Pals i, en tots els casos, l'accés als nuclis 
principals (l'Estartit o Torroella) s'ha de realitzar sortint del propi municipi. 

 

 

4. Les platges i el port són elements clau en la configuració del territori de 
l'Estartit i el seu desenvolupament econòmic. És imprescindible la seva 
ordenació conjunta per integrar-los a la façana marítima 

 

 L'atractiu format per les illes Medes, la platja i el Port de l'Estartit ha fet 
augmentar el turisme en progressió geomètrica i ha fet adaptar amb gran celeritat 
el conjunt d'infraestructures bàsiques del nucli urbà i el port a aquesta forta 
demanda arraconant els usos tradicionals que els caracteritzava. 

 Tot i l'elevada superfície de platges del municipi el grau de sobrefreqüentació és 
elevat i es tradueix en un grau d'ocupació alt a la Platja de l'Estartit i a Cala 
Montgó. A més, a la façana marítima del nucli de l'Estartit, l'ocupació de la platja -
definida en el Pla d'Usos- per concessions (parasols, hamaques, trampolins...) i per 
aparcament és molt elevada, i en fa desmerèixer la seva qualitat visual i 
paisatgística. Igualment, tot i que l'estat general de les platges pot qualificar-se de 
bo, la Platja de l'Estartit ha tingut problemes relacionats amb la qualitat de l'aigua a 
causa de la seva  proximitat al Ter Vell. 

 El Port de l'Estartit, que va néixer com a lloc de refugi per a les embarcacions de 
pesca, actualment té una vocació clarament turística ampliant-se notablement les 
seves instal·lacions i destinant-se quasi exclusivament a usos esportius i d'esbarjo: 
nàutica esportiva, submarinisme i recorregut turístic.  
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5. Voluntat del Pla General d'adaptar el model urbanístic del municipi a les 
necessitats derivades del canvi en el model turístic, les noves demandes 
urbanes qualitatives i les exigències ambientals 

 

 El nou Pla General redefineix el creixement urbanístic del municipi que deixa de 
localitzar-se al front marítim. Les àrees de creixement es recolzen a l'eixample oest 
de l'Estartit i sobre l'eix de la carretera de Torroella a l'Estartit potenciant 
especialment l'oferta hotelera juntament amb equipaments públics destinats a 
l'esport i a la docència i àrees residencials de baixa intensitat. 

 El Pla aposta per seguir desenvolupant l'eixample sud i est de Torroella ampliant 
l'oferta de sòl residencial amb parcel·la unifamiliar gran, estenent el polígon 
industrial i localitzant nous equipaments a l'entrada sud. A l'eixample sud s'opta per 
crear dues noves vies de comunicació que han de resoldre l'accés directe des del 
Pont del Ter cap a Ullà i l'Estartit sense passar pel nucli urbà. Al sud-oest la nova 
via transcorre al límit del Tamariuar i planteja el repte d'obrir la vila al riu tot 
respectant la zona d'hortes. 

 En sòl urbà els principals reptes són la previsió d'equipaments per oferir els 
serveis necessaris als nuclis de la rodalia, la revitalització del nucli antic de 
Torroella i la millora del paisatge urbà de l'Estartit amb l'ordenació del front marítim.  

 El Pla suposa un notable avenç en l'ordenació del sòl no urbanitzable, posa en 
valor aquest territori (valor natural i cultural) i defineix els usos permesos en cada 
zona.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 

PUNTS FORTS-OPORTUNITATS  PUNTS FEBLES-AMENACES  

   El municipi forma part del conjunt de 
ciutats que estructuren la Costa Brava 
centre amb una relativa bona 
comunicació. 

   Capitalitat laboral i de serveis del Baix Ter 
i centre d'una àrea urbana consolidada. 

   Patrimoni natural i cultural molt ric amb un 
94% de la superfície no urbanitzada. 

 Les platges i el port són elements 
territorials i econòmics claus per l'Estartit i 
pel municipi. 

   El Pla General d'Ordenació Urbana 
aposta per promoure un canvi de model 
turístic, aconseguir centralitat i qualitat 
urbana i respondre a les exigències 
ambientals. 

 

    El sòl urbanitzat s'ha multiplicat per onze 
dels anys 60 als 90 i té importants 
repercussions sobre els vectors 
ambientals. 

   Poblament dispers que dificulta i encareix 
la prestació de serveis, fa més complexes 
les comunicacions internes i provoca 
disfuncionalitats territorials. 

   Elevada ocupació de la platja de l'Estartit 
i cala Montgó. 
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3. SISTEMES NATURALS 
 
 
El terme municipal de Torroella de Montgrí-l'Estartit està situat en una de les àrees de 
major interès de la Costa Brava, tant pel que fa a la flora i fauna que hi habita com pels 
biòtops que comprèn. Malgrat els impactes que ha sofert en les últimes dècades 
continua mostrant paisatges (naturals i culturals) de gran interès i que esdevenen 
elements revaloritzadors del territori. 

Per intentar assolir una major sostenibilitat dels sistemes naturals d’un municipi és clau 
conèixer els valors naturals existents, el seu estat de conservació i, sobretot la seva 
evolució amb el temps. I paral·lelament incidir amb una planificació i una gestió (plans, 
ordenances, projectes d’intervenció, voluntariat, etc.) que permetin millorar les 
condicions dels hàbitats naturals i la seva connexió, per tal de reduir els efectes 
negatius que causa l’activitat humana. 
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Síntesi de les principals dades sobre sistemes naturals  
 

Unitats geològiques i sistemes naturals Sistemes 
naturals 

Podem dividir el municipi en dues grans unitats geològiques: 

1) Massís del Montgrí 

 El Montgrí és un relleu calcari que sobresurt enmig d'una gran plana al·luvial i 
marjalenca de conformació molt més recent. La singularitat principal rau en el fet de 
constituir una unitat orogràfica calcària en una extensa zona litoral diferenciada de 
les muntanyes veïnes formades per materials silicis. Hi trobem amplis espais coberts 
de garriga i zones plantades de pins, com les dunes continentals.  

 Les illes Medes procedeixen de la mateixa formació que el Montgrí i representen 
una prolongació del massís en el mar. La característica més excepcional és la 
riquesa i diversitat present a les comunitats marines submergides. Es veuen 
beneficiades per la situació estratègica de les Medes que confereix una especial 
fertilitat a les aigües i pel seu perfil agressiu que ofereix grans possibilitats per a la 
implantació d'organismes. 

2) Plana al·luvial 

La resta de la superfície del municipi està constituïda per una gran plana formada per 
materials al·luvials i travessada pel tram final del riu Ter. A l'est origina una costa baixa 
sorrenca on es troba la desembocadura del Ter. En aquesta zona es mantenen, tot i 
que fragmentades, un conjunt de zones humides costaneres, els Aiguamolls del Baix 
Empordà. Una altra zona plana de superfície menor es troba al nord oest del Montgrí i 
formant part de la plana que circumda el massís. Tot i que les terres planes del Baix 
Ter han sofert moltes transformacions des de l'Edat mitjana, encara podem observar 
uns sistemes naturals d'un interès notable. 

 

Espai Figures de protecció Espais naturals 
protegits Massís del Montgrí -PEIN*: 4.763 hectàrees de les quals 3.665,96 pertanyen al 

terme municipal de Torroella de Montgrí-l'Estartit. 

 Illes Medes -Llei 19/1990 de conservació de la flora i fauna del fons 
marí de les illes Medes. Reserva marina de 511 hectàrees 
que n'inclou 93 d'estrictament protegides. 

-PEIN: 40 hectàrees protegides incloent el medi emergit. 

 Aiguamolls del Baix 
Empordà 

-PEIN: 205 hectàrees protegides de les quals 135 estan 
dins el municipi. 

 * PEIN: Pla d'Espais d'Interès Natural 
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1. La situació de Torroella-l'Estartit en una àrea de gran interès pel seu patrimoni 
cultural i natural és una de les majors potencialitats del municipi 

 

 L'entorn privilegiat que ofereixen el Montgrí i el Baix Ter n'ha fet un territori ric en 
recursos naturals i intensament humanitzat al llarg de la seva història. És per això 
que el municipi disposa d'una gran diversitat d'espais naturals i d'un important 
patrimoni cultural que es tradueix en un paisatge molt variat. Aproximadament la 
meitat de la superfície del terme municipal la constitueix el massís del Montgrí que 
es prolonga mar endins donant lloc a les Illes Medes. La resta de la superfície està 
constituïda per la plana al·luvial del riu Ter, on es configura un paisatge cultural ric 
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format per la plana agrícola i on es mantenen, tot i que fragmentades, un conjunt 
de zones humides costaneres. 

 La gran diversitat en els sistemes naturals del municipi es tradueix a nivell de 
protecció en la inclusió de tres espais al Pla d'Espais d'Interès Natural de 
Catalunya (PEIN): els Aiguamolls del Baix Empordà, el Montgrí i les Illes Medes 
(que a més té una protecció específica). Aquests espais ocupen 3.910,96 
hectàrees dins el terme municipal, el que representa un 62% de la seva superfície. 

 
 

2. El creixement urbanístic lligat a l'activitat turística ha suposat i suposa un 
important impacte pel patrimoni natural del municipi i es localitza en espais 
concrets que esdevenen molt vulnerables 

 

 El sector turístic ha generat un gran benefici econòmic pel municipi però també ha 
ocasionat un impacte negatiu sobre el patrimoni natural. El fenomen urbanitzador 
lligat a l'activitat turística ha transformat profundament el paisatge de tot el terme 
municipal i particularment de l'Estartit, de tal manera que la superfície ocupada per 
sòl urbà ha passat de les 35 Ha a les gairebé 400 entre el 1957 i el 1993. Tot i que 
el percentatge de sòl urbà respecte el total de superfície (prop del 6%) no és molt 
elevat, cal valorar-ne els seus efectes sobre la resta d'espais no urbanitzats, tant 
per les repercussions sobre els vectors ambientals -aigua, pèrdua de diversitat 
biològica...- com per les infraestructures de suport que els processos urbanitzadors 
generen. 

 Els dos eixos bàsics d'expansió urbanística de l'Estartit s'han recolzat sobre la 
carretera de Torroellla a l'Estartit i la línia costanera. D'aquesta manera els espais 
més afectats pel creixement urbanístic i, per tant, els més vulnerables, han estat 
les zones humides costaneres i els sòls aspres de secà, que es situen entre la 
Plana i el massís del Montgrí. El nou Pla General redefineix el creixement 
urbanístic del municipi que deixa de localitzar-se al front marítim i es manté sobre 
l'eix de la carretera de Torroella a l'Estartit. 
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3. Forta incidència de les activitats humanes a la plana on es configura un 
paisatge ric malgrat els problemes que arrossega el riu Ter, els impactes sobre 
la plana agrícola i la fragmentació dels aiguamolls del Baix Empordà 

 

 Les terres planes del Baix Ter han sofert moltes transformacions des de l'Edat 
Mitjana, tot i que encara podem observar uns sistemes naturals d'un interès 
notable. 

 El Ter és, avui, un riu molt humanitzat, que presenta una vegetació força malmesa 
i una qualitat de l'aigua que, a pesar de la millora experimentada en els últims anys, 
dista de ser acceptable. Les derivacions de cabal fora de la conca i les captacions 
superficials i subterrànies disminueixen el cabal del riu, de tal manera que no es 
garanteix l'existència de cabals mínims. 

 L'aprofitament agrícola del riu Ter, articulat a partir de dos grans conjunts de 
recs que fan arribar l'aigua arreu, ha configurat un paisatge cultural atractiu a la 
plana. Aquest espai, però, sofreix l'impacte provinent de la proliferació d'obres 
il·legals, l'asfaltat de camins rurals i la substitució de les infraestructures de regadiu 
tradicional per infraestructures subterrànies. A la zona de transició entre la plana i 
el massís del Montgrí es situen els sòls agrícoles de secà, espai històric 
d'assentament humà, on actualment es concentra el procés urbanístic. 

 Al sud del nucli de Torroella de Montgrí trobem el Tamariuà, un paisatge d'horta 
típic situat entre el riu Ter i el rec del Molí. És un dels pocs espais d'aquest tipus a 
la Plana del Baix Ter, ja que han estat desplaçats pel creixement urbanístic i per la 
intensificació agrícola. La construcció de la ronda sud de Torroella proposada en el 
Pla General podria suposar una pressió sobre aquesta zona.  

 A la desembocadura del Ter trobem els Aiguamolls del Baix Empordà, un 
conjunt de zones humides costaneres formades per llacunes litorals, sistemes de 
dunes i maresmes que han sofert un procés de progressiva atomització degut, a 
començaments de segle, a les activitats agrícoles i, en aquestes darreres dècades, 
a la pressió urbanística. Actualment hi podem distingir tres sectors: el Ter Vell, una 
llacuna aïllada de la resta d'espais per urbanitzacions, La Pletera, una maresma 
parcialment dessecada i urbanitzada a mitjans dels 80 però que ha estat 
requalificada pel Pla General, i una sèrie d'hàbitats entre el Ter i el rec Massot 
constituïts per les Closes de la Fonollera, la Bassa de l'Ànser i la Bassa de la Mota 
de l'Om. A pesar de la fragmentació els Aiguamolls conserven un ric patrimoni 
natural i s'hi està duent a terme el projecte LIFE "Restauració i ordenació de les 
llacunes i sistemes costaners del Baix Ter" amb l'objectiu d'arranjar-ne el sector 
nord. 

 
 



 

4. El massís del Montgrí i les illes Medes constitueixen uns espais litorals amb 
un bon estat de conservació malgrat els impactes derivats de la pèrdua del 
paisatge en mosaic i la urbanització de la perifèria al Montgrí i de la 
sobrefreqüentació a les Medes 

 En un context paisatgístic abastament transformat per les activitats humanes, el 
massís del Montgrí constitueix un espai litoral en un estat de conservació 
excel·lent. El seu caràcter feréstec i inhòspit el converteixen en una de les poques 
excepcions dins l’entorn urbanístic de la Costa Brava. És per això que esdevé un 
element revaloritzador i d'especial atractiu per a Torroella i l'Estartit. La disminució 
d'usos ramaders i del conreu de la vinya i l'olivar, però, han fet perdre l'estructura 
en mosaic del paisatge fent augmentar el risc d'incendi, reduint les espècies de 
flora i fauna relacionades amb l'agricultura i provocant la desaparició de les parets 
de pedra que separaven les feixes conreades. D'altra banda la urbanització de 
bona part de la perifèria del massís i de les puntes de la costa provoca un efecte 
d'aïllament i afecta la comunicació amb altres àrees de la costa empordanesa. 

 Les illes Medes són una de les reserves de flora i fauna marina més importants de 
la Mediterrània Occidental. Les illes són una Reserva Marina de 511 Ha que 
inclouen 93 Ha estrictament protegides on hi són prohibides la pesca i l'extracció 
de recursos marins i es regula el nombre d'immersions (actualment 450 al dia). El 
règim de protecció ha tingut efectes molt positius sobre les poblacions de peixos 
que han augmentat en abundància d'espècies vulnerables i la talla mitjana ha 
esdevingut superior a la d'altres indrets. En canvi, la sobrefreqüentació d'alguns 
sectors del medi marí a causa dels escafandristes, planteja problemes per algunes 
comunitats de fauna fixa que han resultat severament erosionades. Els científics 
apunten que el nombre d'immersions permeses és excessiu. A més, la vigilància 
efectuada per guardes ha esdevingut insuficient per la manca de recursos facilitant 
la pesca furtiva i l'espoli del corall. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

 
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

  Patrimoni natural ric i divers amb una 
consciència general de la seva existència 
com un valor positiu pel municipi.  

     Disponibilitat d'informació i treballs sobre 
el funcionament dels sistemes naturals que 
poden permetre avançar cap a un 
coneixement i planificació integral del 
territori. 

   Base associativa important que ha 
permès posar en valor i pressionar per 
protegir el patrimoni natural i cultural. 

    El patrimoni pot ser la base per potenciar 
un tipus de turisme i un model econòmic 
més sostenible i un millor ús social del 
territori. 

 

  El model de creixement urbanístic i 
d'ocupació del territori ha afectat els espais 
naturals i ha provocat una pèrdua de 
paisatge. 

   Manca d'un pla d'usos i gestió que 
permeti contemplar de forma global tots els 
espais naturals del municipi. 

 Poca coordinació territorial a nivell 
supramunicipal. 

  Pèrdua d'activitat agrícola, de població 
pagesa i d'ocupacions tradicionals. 

   Manca de qualitat suficient en l'estat dels 
espais naturals que permeti potenciar un 
ús turístic adequat. 

    Manca de coneixement del funcionament 
dels ecosistemes. 
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3. MOBILITAT 

 

La mobilitat és avui per avui un dels principals agents responsables de la pèrdua de 
qualitat de vida a les ciutats. Està relacionada amb la qualitat atmosfèrica, amb el soroll,  o  
amb l’ocupació de l’espai per als vianants.  Es planteja per tant la necessitat de que el 
vehicle privat perdi el protagonisme als nostres municipis i sigui progressivament suplert 
per mitjans respectuosos amb el medi (desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport 
col·lectiu), alhora que fem més accessible la ciutat per a tothom. 
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Síntesi de les principals dades sobre mobilitat 
 

Principals destinacions dels fluxos de Torroella-l’Estartit: 

       Girona, Barcelona, l’Escala, la Bisbal i Ullà 

Principals orígens dels fluxos a Torroella-l’Estartits: 

Mobilitat obligada (per treball i estudi) 
(1996) 
 
 

        Ullà, Palafrugell, la Bisbal, l’Escala 

 

Desplaçaments a
altres municipis (de
sortida)

1.252

25,3 %

Desplaçaments des
d’altres municipis
(d’entrada)

1.538

Desplaçaments
interns (dins del
municipi)

3.700

74,7%

DESPLAÇAMENTS GENERATS A TORROELLA DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT

                                4.952

Per
estudi

1.188
32,1 %

Per
treball

2.512
67,9%

Per
estudi

437
34,9%

Per
treball

815
65,1%

Per
estudi

602
39,1%

Per
treball

936
60,9%

 
Desplaçament col·lectiu 

%
Individual 

%
Altres 

% 
Total

Desplaçaments 
interns 

4,4 45,7 49,8 3.700

Desplaçaments des 
d'altres municipis 

18,7 76,1 5,1 1.538

Desplaçaments a 
altres municipis 

24,0 75,2 0,8 1.252

Total 753 3.804 1.933 6.490

Mobilitat per treball i per estudis 
segons modes de desplaçament 
(1996) 

% 11,6 58,6 29,8 100,0
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Carretera  i tram Vehicles 
/dia 

% vehicles 
pesants

C-31 Entrada oest 9.857 5,54

C-31 Entrada sud 9.830 5,36

Intensitats mitjanes de trànsit (IMD) (1999-
2001) (mitjanes anuals) 

GI-641 Torroella-l'Estartit 8.786 6,00
Intensitats mitjanes de trànsit (IMD) 2001 
(mitjanes mensuals) 

C-31 Entrada sud Gener 
Maig 
Juliol 
Setembre 

6.522
11.015
13.795
11.907

 

Vehicles Nombre 
Turismes  
Motocicletes  
Furgonetes i camions  
Autocars  
Tractors industrials  
Altres  

4.523 
606 

1.443 
15 
20 

101 

Parc mòbil  (2000) 

Total 6.708 

Torroella-l’Estarit B. Empordà CatalunyaÍndex de motorització (vehicles/1.000 
habitants) 2000 

     811
697,8 (1991)

821 643,8

 

Places Torroella L’Estartit
En zona blava 
 

81 101
Aparcaments i zones blaves 

Total 4.594 4.643
 

AMPSA 
L’Estartit-Torroella  
Torroella – Girona (per Verges) 
 

7 viatges/dia , 14 viatges/dia a l’estiu 
4 viatges/dia 

SARFA 

Transport col·lectiu i 
connexions 
 
 

 
Figueres-Sant Feliu G. (per 
Torroella i Palamós) 
L’Estartit-Torroella-Barcelona 

4 viatges/dia (direcció sud 2 viatges 
només fins a Palafrugell) 
4 viatges/dia 

Nombre de passatgers totals de la línia Torroella-Estartit, 
Estartit-Torroella, 2001
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1. Desplaçaments intermunicipals relativament curts i amb poca utilització del 
transport públic 

 El municipi genera cada dia 1.252 desplaçaments cap a altres municipis per motius 
de treball o estudi i n’atreu 1.538 des d’altres municipis. El 58% dels desplaçaments 
generats per treball provenen o es dirigeixen a altres municipis del Baix Empordà i el 
30% de la resta de comarques gironines (principalment Girona i l’Escala). Es tracta, 
per tant, de desplaçaments majoritàriament de curt recorregut, amb distàncies que no 
superen els 30-35 quilòmetres. 

 La utilització del transport privat és clarament majoritària en els desplaçaments 
intermunicipals generats per motius laborals (més d’un 90%) mentre el transport públic 
només té un pes significatiu en els desplaçaments per motiu d’estudi. El municipi 
disposa de tres línies de transport públic que permeten connectar el municipi amb 
Girona, la resta de la Costa Brava i Barcelona però s’observen importants deficiències 
degut a la baixa freqüència i l’excessiu temps de recorregut d’alguns trajectes clau –
principalment Girona i Palamós- que fan perdre competitivitat al transport públic 
respecte al transport privat. 

 

 

2. Elevada autonomia de Torroella de Montgrí-l’Estartit respecte al seu entorn que 
afavoreix els desplaçaments dintre el municipi, però elevada utilització del transport 
privat degut a la dispersió del poblament 

 Dels 4.952 desplaçaments que es generen a Torroella-l'Estartit per mobilitat 
obligada (estudis i treball), tres quartes parts es queden dins el propi municipi, fet 
que demostra l’elevada autonomia del municipi a causa de l’important sector terciari. 

 L’estructura urbana dispersa del municipi ocasiona que més de la meitat dels 
desplaçaments dins el municipi per motius laborals es facin en transport privat en 
front dels desplaçaments a peu, que només són majoritaris en la mobilitat per estudis. 
Cal tenir en compte l’elevat parc de vehicles del municipi, ja que es disposa d’una 
mitjana de 2,5 vehicles per llar. La utilització del transport públic és molt baixa (4,4%) 
malgrat l’existència d’una línia entre Torroella i l’Estartit amb freqüències relativament 
altes. 
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3. Problemes de congestió al nucli de Torroella i, durant els mesos d'estiu, en 
direcció a l'Estartit 

 L'entrada sud al nucli de Torroella, pel Passeig de Catalunya, pateix problemes de 
congestió importants. En aquesta via es superen els 9.000 vehicles al dia de mitjana, 
dels quals un 5-6% són vehicles pesants. Aquest fet queda agreujat al tractar-se d'un 
carrer central d'una zona densament poblada. 

 Durant els mesos d'estiu les vies de comunicació esdevenen deficients per fer front 
al volum de trànsit generat per turistes i visitants. Davant els forts problemes de 
congestió de la carretera de Torroella a l’Estartit durant l’estiu alguns dels camins de 
la plana agrícola es converteixen perillosament en variants de la carretera principal, 
fet que es veu afavorit per la tendència a asfaltar-los. El nou Pla General intenta 
solucionar els problemes de congestió de la carretera de Torroella a l’Estartit 
convertint-la en una via de quatre carrils amb rotondes. 

 

 

4. Extensa xarxa de rutes a peu i en bicicleta, zones de vianants a Torroella i a 
l'Estartit, però absència de cap pla de mobilitat sostenible 

 El municipi disposa d’una extensa xarxa de rutes a peu i en bicicleta per a ús 
recreatiu que aprofita l’existència d’espais excel·lents per desenvolupar aquesta 
activitat com són la plana agrícola i el massís del Montgrí. Malgrat la gran quantitat de 
rutes en bicicleta el municipi no disposa, en aquests moments, d'una xarxa de carril 
bici per connectar els nuclis i urbanitzacions del municipi o diferents parts dels centres 
urbans, la qual cosa afavoriria una mobilitat més sostenible.  

 Les àrees de vianants s’han desenvolupat en alguns sectors del centre històric de 
Torroella i als carrers de Santa Anna i les Illes de l’Estartit. Pel que fa a les barreres 
arquitectòniques, tot i que en moltes de les noves obres s'està fent l'adequació, hi ha 
molts edificis públics i carrers amb problemes per a les persones amb mobilitat 
reduïda i el municipi no disposa de cap pla en aquest sentit. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

 El 75 % dels desplaçaments per treball o 
estudi són dins el mateix municipi enfront del 
58 % de la mitjana de Catalunya, el que 
subratlla l’alta autonomia del municipi quant a 
localització de llocs de treball i oferta 
educativa.  

 Existència d’una línia de transport urbà 
entre Torroella i l’Estartit, amb una freqüència 
destacable de viatges diaris, que s’amplien 
els mesos d’estiu.   

 Existència d’una àmplia i rica xarxa de 
comunicació interna de carreteres i camins 
que es poden fer a peu i en bicicleta amb un 
ús recreatiu. Possibilitat d’utilitzar aquest 
potencial per a ús turístic (cicloturisme). 

 Àrees de preferència per a vianants en el 
centre històric de Torroella i als carrers de 
Santa Anna i Illes de l’Estartit. 

 Eliminació de les barreres arquitectòniques 
en els equipaments i edificis d’obra nova 
públics. 

 Existència i previsió de suficients espais 
d’aparcament tant a Torroella com a l’Estartit. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 90 % dels desplaçaments obligats 
intermunicipals es fan en transport privat. 

 Manca absoluta de competitivitat del 
transport públic en relació al transport privat, 
degut a la seva baixa freqüència i a un 
temps de recorregut dels trajectes excessiu. 
Això es fa especialment evident quan es 
tracta dels dos centres de relació obligada 
més importants com són Girona i Palamós. 

 Manca de connexió en transport públic 
amb diferents municipis de l’àrea d’influència 
de Torroella-l’Estartit, així com amb l’estació 
de tren de Flaçà, que és la més propera.  

 Només el 50 % dels desplaçaments 
interns es fan a peu, en part degut a una 
estructura urbana dispersa. 

 Menys dels 5 % dels desplaçaments 
interns es fan en transport col.lectiu.  

 Alta taxa de motorització que ha anat a 
l’alça: 811 vehicles/1000 habitant.  Això 
suposa una mitjana d’uns 2,5 vehicles per 
llar o 1,7 turismes per família. 

 Elevades intensitats de trànsit que 
congestionen l’entrada sud i nucli de 
Torroella. Aquest problema, que genera 
soroll i contaminació, es fa especialment 
greu i afecta també a la carretera de l’Estartit 
durant els mesos d’estiu. 

 Necessitat de trobar una alternativa a 
l’únic pas pel pont del Ter/entrada sud de 
Torroella que ha de suportar tot el trànsit de 
pas de la C-31, així com la distribució dels 
vehicles que es dirigeixen cap a l’Estartit i la 
zona industrial.  

 Perill de que els camins de la plana es 
transformin en un pas alternatiu per a 
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vehicles i perdin el seu ús més tradicional. 

 Inexistència d’una xarxa de carril-bici, ni 
dins dels nuclis principals, ni fora d’aquests, 
que pugui connectar les diferents parts del 
municipi i afavorir una mobilitat més 
sostenible i segura.    

 Existència encara de dèficits en relació a 
la supressió de les barreres arquitectòniques 
en molts dels edificis públics, entre ells el 
que acull l’Àrea de Serveis Socials de 
l’ajuntament, així com en la via pública.  

 Manca d’un pla integral de mobilitat.  
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4. AIGUA 
 

En un país com el nostre cal entendre l'aigua com un recurs escàs. És en aquest marc 
que s’ha d’avaluar l'eficiència en l'ús de l'aigua al municipi i el sanejament com a eina 
per transformar en un nou recurs allò que ha esdevingut un residu. 
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Síntesi de les principals dades sobre l'aigua 
 

Aqüífers del Baix Ter 

Des de Colomers fins a l'Estartit trobem dos seqüències bàsiques de cicles 
sedimentaris que generen l'existència de sis tipus d'aqüífers diferents. Els principals 
problemes són la sobreexplotació d'aqüífers i la contaminació per nitrats. 

1) Sobreexplotació dels aqüífers 

Cicles 
sedimentaris 

Profunditat 

 

Utilització principal Problemàtiques 

Seqüència 
inferior  

0-15 metres Ús agrícola i domèstic 
mitjançant pous oberts 
i pous artesanals 

Salinitat congènita al sector de 
l'Estartit afavorida per les 
extraccions. 

Seqüència 
superior  

15-40 metres Pous d'abastament 
municipal (Torroella, 
Palafrugell...) 

Sobreexplotació al sector de 
Gualta que salinitza l'aqüífer i 
ha obligat a buscar nous 
emplaçaments pels pous 
d'abastament. 

2) Els nitrats i substàncies afins 

Pou Mínim Màxim
Horta Artigas 2 58,8
Torre Begura 61,4 61,4
Mas de la Pagesa 3 58,3
Mas Jonquer 36 75

Aigües 
subterrànies   

Pous amb concentracions de nitrats 
puntuals superiors a la concentració 
màxima admissible (50 mg/l). 
Període 1995-1999 

Mas Ral 54 54
 

Riu Ter  Cabal mitjà del riu: 26,6 - 30,7 m3/s. 

 Cabal del riu en èpoques de sequera: 2,3 m3/s (el cabal ecològic pel riu Ter es 
fixa en 3,3 m3/s). 

 Qualitat de l'aigua al seu pas per Torroella: 

        -Conductivitat: 923 µS/cm (límit de potabilització 1000 µS/cm) 

       -Índex QBR (Qualitat del bosc de ribera) = 50  Qualitat dolenta. 

       -Índex FBILL (Qualitat biològica) = 6  Eutròfia - Aigües amb contaminació                 
moderada. 
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Nucli Abastament 

Torroella i l'Estartit 2 pous a Gualta: 50 l/s (42% del total) 

1 pou a Canet de la Tallada 70 l/s (58% del total) 

La Bolleria i Sobreestany Xarxa de distribució de Bellcaire d'Empordà 

Montgó Xarxa de distribució de l'Escala 

Origen de l'aigua 
d'abastament 

Mas Pinell Abastament propi amb problemes de salinitat 
 

Ús agrícola 7.891.200 m3 Estimació de 
consums d'aigua 
(2001) 

Fonts pròpies (pous i recs) 
Ús ramader 229.637 m3

Torroella i l'Estartit 1.740.692 m3

Sobrestany i la Bolleria 20.170 m3

  

Abastament xarxa 

Montgó 4.119 m3

 Consum total xarxa d'abastament  1.764.981 m3 = 554 l/hab/dia 
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Consum d'aigua per sectors i volum no 
facturat (pèrdues) - 2001

Públic
4%

No 
Facturat

8%

Industrial / 
Serveis

38%

Domèstic
50%

Evolució anual del consum d'aigua

1.350.000
1.400.000
1.450.000
1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
1.800.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Any

C
on

su
m

 (m
3)

 

Nuclis amb sistema de sanejament suficient 

 Torroella i l'Estartit: Depuradora amb tractament terciari 

Nuclis amb sistema de sanejament insuficient 

 Montgó: Connexió a la xarxa de clavegueram de l'Escala que no disposa de 
depuradora i només realitza un pretractament. 

 Sobrestany i la Bolleria: Connexió a la xarxa de clavegueram de Bellcaire que no 
disposa de depuradora i aboca les aigües al rec del Molí. 

 Mas Pinell: Mas Pinell disposa d'una depuradora amb funcionament irregular. 
Actualment està connectat a la xarxa de clavegueram de Pals, que disposa de 
depuradora, però no hi aboca per l'excessiva salinitat de l'aigua d'abastament.  

Depuradora de Torroella i l'Estartit 

Sistemes de 
sanejament 

 Depuració de les aigües residuals de l'Estartit, Torroella i Ullà 

 Cabal tractat: 3.010.015 m3 (any 2001) 

 Tractament de tipus biològic 

 Destí de l'aigua depurada: riu Ter. Disseny d'un tractament terciari que ha de 
permetre la reutilització de l'aigua per a ús de reg 

 Destí del fang: agricultura 

 
 
 
 
 

1. Contaminació dels aqüífers del municipi per aports difusos d'origen 
agrari i intrusió de sal marina, i problemes de qualitat de l'aigua del Ter 

 

 L'àrea del Baix Ter pateix la problemàtica derivada de la contaminació de les 
aigües subterrànies causada per aports difusos d'origen agrari, bàsicament 
nitrats i substàncies afins i fitosanitaris. En el cas dels nitrats i substàncies afins, el 
desajustament entre els adobats dels camps i la capacitat d'absorció de nutrients 
contamina els aqüífers subterranis. D'aquesta manera la majoria de paràmetres 
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analitzats als pous del municipi superen els màxims de potabilitat establerts en el 
RD 1138/1990. D'altra banda, l'activitat agrícola utilitza fitosanitaris (herbicides i 
plaguicides) amb característiques tòxiques i persistents al medi. Tot i que la 
presència de fitosanitaris als pous analitzats és baixa s'observen concentracions 
significatives d'algun fitosanitari específic. 

 L'excés d'extraccions que es produeixen als aqüífers del Baix Ter, l'efecte heretat 
de les explotacions que abastien l'Estartit i la salinitat congènita de les àrees 
properes al mar provoca que l'aigua salada es barregi amb la dolça i 
n'augmenti la salinitat. Els paràmetres de salinització de diferents pous del 
municipi superen els valors guia del RD 1138/1990. L'alta concentració de clorur i 
sodi disminueix la productivitat del sòl i fa inservible l'aigua per a l'ús de boca. 

 El Riu Ter arrossega, al seu pas per Torroella, problemes importants de qualitat de 
l'aigua derivats de l'ús que se'n fa i les activitats que s'hi realitzen aigües amunt. 
Els paràmetre fisicoquímics indiquen una elevada conductivitat (prop del límit de 
potabilització), problemes d'eutrofització i uns elevats nivells d'amoni. Els índexs 
biològics indiquen una mala qualitat de les aigües i del medi fluvial en general. 

 

 

2. Excessiva dependència en l'abastament d'aigües municipal d'un dels 
tres pous existents i problemes de salinitat en l'abastament de Mas Pinell 

 

 L'abastament d'aigües municipal prové de tres pous: dos situats a Gualta i un a 
Canet de la Tallada. Inicialment el municipi només s'abastia dels pous de Gualta 
però els problemes de salinitat de l'aqüífer degut a la sobreexplotació (abastia 
Torroella de Montgrí, Palafrugell, Begur, Pals i Regencós) van obligar, a finals dels 
90, a realitzar un nou pou a Canet de la Tallada. Cal destacar l'elevada 
dependència d'aquest últim pou, ja que subministra més de la meitat de l'aigua del 
municipi. En aquest sentit, SOREA proposa que es realitzi un altre pou a Canet no 
per captar més aigua sinó per assegurar el subministrament en cas d'avaria del 
segon. 

 No tot el municipi està subministrat per aquests pous. Montgó rep l'aigua de 
l'Escala i La Bolleria i Sobrestany de Bellcaire. Mas Pinell disposa d'un pou propi 
amb greus problemes de salinitat. 
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3. Consum general d'aigua molt alt, elevada estacionalitat i excessiu 
consum públic. 

 

 L'any 2001 es van subministrar 1.764.981 m3 d'aigua a tot el municipi mitjançant 
les xarxes d'abastament públic. Això significa un total de 554 l/hab/dia, un índex 
molt alt que s'explica per l'elevada estacionalitat causada pel caràcter turístic del 
municipi. Durant el mes d'agost del 2001 es va subministrar aproximadament 
quatre vegades més aigua que durant el mes de febrer. Si prenem en consideració 
l'ETCA (el nombre de persones/dia que hi ha al municipi de mitjana anual), que a 
l'any 1998 va ser de 14.982 persones (Web IEC), el consum disminueix fins a 323 
l/hab/dia, superior al consum de Cassà de la Selva (193 l/hab/dia any 2000) i Vic 
(186 l/hab/dia el 1996) però inferior al d'Olot (375 l/hab/dia el 1999). 

 

D'altra banda, cal destacar l'elevat consum públic d'aigua, destinat al reg de 
parcs i jardins i a la neteja viària, -78.019 m3-, només una mica per sota del 
consum total en el municipi d'Ullà -92.743 m3-. Això representa un 4,5% del total 
d'aigua subministrada molt per sobre d'altres municipis turístics de la comarca 
(Palamós 3%, Calonge 2,3%, Pals 0,8%...).  

Consum d'aigua per mesos (2001)
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 El consum d'aigua per a ús agrícola també és molt elevat. La major part del reg 
al municipi es fa a partir de les aigües superficials del Ter que procedeixen de la 
presa de Colomers (marge esquerra) i la resclosa de Canet de la Tallada (marge 
dret). Només un petit percentatge prové de l'explotació de pous privats. El consum 
d'aigua anual per a usos agrícoles s'ha estimat, en funció de les hectàrees de 
regadiu, en 7.891.200 m3. 
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4. Excessiva quantitat d'aigua a depurar per l'EDAR de Torroella-l'Estartit 
degut al mal funcionament d'alguns trams de la xarxa de sanejament. 

 

 La depuradora del municipi depura més aigua de la que li pertoca. SOREA va 
subministrar l'any 2001 1.740.692 m3 d'aigua mentre que SEARSA en va depurar 
3.010.015, una diferència excessiva a la que, a més, s'hi ha de restar la utilitzada 
pel reg de jardins. És a dir, un 42% de l'aigua depurada no prové de la xarxa de 
subministrament. 

 El mal estat d'una part de la xarxa de sanejament impedeix, en molts punts, la 
distinció de l'aigua residual amb l'aigua neta creant dificultats a la depuradora. A la 
xarxa s'hi infiltra aigua de reg, de mar -ocasionant problemes de salinitat a l'aigua 
de sortida-, d'algunes rieres de Torroella i del freàtic fent augmentar el cabal de 
l'EDAR. La neteja il·legal de fosses sèptiques al clavegueram provinent d'indrets 
sense connexió i la manca d'un bon manteniment de la xarxa de sanejament també 
ocasiona problemes a la depuradora.  

 

 

5. Disseny d'un tractament terciari que ha de permetre la reutilització de 
l'aigua de sortida de la depuradora. 

 

 La depuradora de Torroella-l'Estartit és de tipus biològic i, fins al moment, 
aboca l'aigua depurada al riu Ter. L'any 2001, el tractament de l'aigua va generar 
2.100 Tones de fangs que es van destinar per a ús agrícola, majoritàriament fora 
del municipi. 

 Recentment s'ha dissenyat un tractament terciari a mida del cabal de disseny que 
permet la utilització de tota l'aigua de sortida per regar zones agrícoles, el camp de 
golf de Gualta i jardins públics. Actualment s'estan negociant les concessions per a 
la utilització d'aquesta aigua. Es plantegen, però, problemes derivats de l'alt nivell 
de salinitat de l'aigua de sortida, que podria impossibilitar aquest ús. Això és degut 
a les infiltracions d'aigua marina al clavegueram en les parts més baixes de 
l'Estartit i a la zona de la Pletera que s'agreugen a l'hivern en cas de temporal de 
llevant. D'altra banda l'alt contingut de nutrients de l'aigua depurada permetrà un 
estalvi en els productes fertilitzants que s'apliquen als camps de conreu. Per últim, 
l'ús agrícola de l'aigua depurada podria suposar un dèficit pel riu Ter que agreujaria 
els problemes d'intrusió de sal marina. 
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6. Connexió dels nuclis de Montgó, la Bolleria i Sobrestany a xarxes de 
clavegueram sense depuradora. 

 

 El nucli de Montgó està connectat a la xarxa de clavegueram de l'Escala, que no 
disposa de depuradora. Actualment l'aigua segueix un pretractament i és abocada 
al mar. Els nuclis de Sobrestany i la Bolleria estan connectats a la xarxa de 
Bellcaire que tampoc depura les aigües i les aboca directament al rec del Molí. 
Bellcaire i l'Escala sanejaran les seves aigües en un futur a través de la 
depuradora d'Albons, en procés de construcció. Mas Pinell, per la seva banda, no 
pot abocar a la xarxa de clavegueram de Pals pels problemes de salinitat de l'aigua 
d'abastament. 

 

7. Necessitat de major comunicació entre els agents locals implicats en la 
gestió de l'aigua. 

 

La inexistència d'una comunicació fluïda entre els diferents agents implicats en la 
gestió de l'aigua impedeix un bon control de tot el seu cicle. El contacte entre 
l'empresa subministradora (SOREA) i l'Ajuntament és massa baix, per la qual cosa 
l'ens local no disposa de tota la informació necessària per exercir-ne un bon control. 
Pel que fa a les aigües residuals, la manca de comunicació entre l'Ajuntament, que 
exerceix el control sobre la xarxa de clavegueram i l'empresa concessionària 
encarregada de la depuració (SEARSA), ocasiona problemes a la depuradora pel mal 
funcionament d'alguns trams de la xarxa de sanejament. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 

PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

 El municipi disposa de totes les 
infraestructures necessàries per permetre 
una bona gestió de l'aigua. 

 La potabilitzadora ha solucionat els 
problemes de qualitat de l'aigua 
d'abastament (amb elevats continguts de 
ferro i manganès) i ha permès resoldre la 
manca de recursos i instal·lacions 
suficients per fer front a l'important 
creixement de la demanda d'aigua. 

 La depuradora disposa d'un tractament 
terciari que permet la reutilització de 
l'aigua de sortida. 

 Aprofitament dels fangs generats per a 
ús agrícola 

 

 Contaminació dels aqüífers per aports 
difusos d'origen agrari, principalment 
nitrats, i per intrusió de sal marina. 

 Problemes de qualitat de l'aigua del Ter 
que vénen determinats per l'ús que se'n fa 
i les activitats que s'hi realitzen aigües 
amunt. 

 Excessiva dependència d'un dels pous 
d'abastament. 

 Problemes de salinitat en l'abastament de 
Mas Pinell. 

 Consum general alt d'aigua en tots els 
sectors amb una elevada estacionalitat. 

 Excessiu consum públic d'aigua, destinat 
majoritàriament al reg de parcs i jardins i a 
la neteja viària. 

 Excés d'aigua a depurar a causa de les 
infiltracions en alguns trams de la xarxa de 
sanejament. 

 Connexió de Montgó, la Bolleria i 
Sobrestany a xarxes de clavegueram 
sense depuradora. 
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5. RESIDUS 
 
Cal concebre els residus com un dels principals problemes ambientals i de gestió dels 
municipis. És en aquest marc que s'ha d'avaluar tot el flux, des de la producció fins al 
destí final, posant èmfasi en la incidència econòmica i social d'aquest aspecte. Alhora 
cal valorar el potencial del municipi per aprofitar els residus com a recursos i allargar al 
màxim el seu temps de vida útil. 
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Síntesi de les principals dades sobre residus  
 

Producció total: 12.554,05 Tones 

Producció per càpita: 3,94 kg/hab/dia 

Taxa de reciclatge: 5,23% 
 

Any Rebuig 
(Tones)

Recollida 
selectiva 

(Tones)

Deixalleria 
(Tones)

Producció 
total  

(Tones) 

Kg/hab/dia

2001 10.543,26 421,92 1.588,87 12.554,05 3,94
2000 10.448,00 449,03 1.206,53 12.103,56 3,92
1999 10.137,00 259,46 598,98 10.995,44 3,64

Producció total 

1998 10.343,80 220,51 0,00 10.564,31 3,61
 

 Producció total (2001): 10.543,26 Tones 

 Nombre de contenidors: 371 (23 habitants per contenidor) 

Fracció rebuig  

 Servei de recollida: Fomento de Construcciones y Contratas. 3 camions 
recol·lectors amb reforç de personal durant l'estiu. 

 Destinació dels residus: abocador de Solius 
 

Tones recollides anualment de material reciclat (contenidors i deixalleria) i 
percentatge sobre el total 

Any Vidre Paper Envasos Total %
2001 309,08 220,13 53,19 582,40 5,23
2000 258,72 259,43 36,72 554,87 5,04
1999 197,35 106,71 12,38 316,44 3,03
1998 172,8 47,09 0,62 220,51 2,09

Nivells d'eficiència de la             
recollida selectiva (2001) 

Habitants per contenidor de       
recollida selectiva 

Vidre 36,64% Vidre 134 

Paper 8,35% Paper 190 

Recollida 
selectiva  

Envasos 4,59% Envasos 162 
 

Principals dades de funcionament de la deixalleria municipal 

Any Nombre de 
visites 

Quantitats 
aportades % de recuperació Kgs recuperats

2001 13.968 1.588.870 Kgs 61,8% 981.830

Deixalleria  

2000 10.056 1.206.529 Kgs 67,1% 809.679
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Nombre d'empreses que declaren els residus industrials                      
i quantitat de residus declarats 

Tipologia dels residus 

Any 
Nombre 

d'empreses
Tones anuals 

declarades % especials % inerts 
% no 

especials

2000 17 4.579 2,93 27,15 69,93

1999 20 3.826 2,69 18,61 78,70
1998 13 3.460 3,35 20,06 76,59
1997 7 1.458 3,77 37,24 58,98

Tractament dels residus industrials generats (2000) 

Sistema de gestió Total (Tones) %

Valorització 3697 80,74
Deposició controlada 854 18,65
Tractament fisicoquímic 24 0,52
Subproducte 3 0,07

Residus 
industrials  

Altres 2 0,04
 

Producció i balanç de residus ramaders (2001) 

Tipus de bestiar Nombre 
d'explotacions

Cens Kg N/total

Vaques de llet 8 384 24.237
Vaques de carn 10 505 18.290
Porcs  11 1.626 21.754
Ovelles 12 3.910 46.687
Cabres 11 53 1.156
Cavalls 4 44 2.192
Pollastres 4 131.500 29.370
Altres aus 3 44 13
Conills 2 3.041 1.544
Total 65 141.107 145.243

Balanç de nitrogen 

Entrades Producció de dejeccions 145.243 kg N/any

Sortides Capacitat d'absorció de les terres agrícoles (2021 ha) 343.570 kg N/any

Residus 
ramaders  

Balanç de nitrogen deficitari 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

1. Alta producció de residus, forta estacionalitat i servei de recollida 
insuficient 

 

 La producció total de residus municipals l'any 2001 va ser de 12.554,05 tones. 
Això suposa un total de 3,94 kg/hab/dia, molt superior a la mitjana del Baix 
Empordà (2,90) i sobretot a la de Catalunya (1,54), la qual cosa s’explica pel fet de 
tractar-se d’un municipi turístic. L'evolució general en els últims anys ha estat a 
l'alça.        

 Si, en comptes de considerar la població empadronada, calculem la producció de 
residus en base al nombre de persones/dia que hi ha al municipi de mitjana anual 
-14.982 persones, 1998 (web IEC)- la xifra disminueix significativament fins als 
2,30 kg/hab/dia. 

 Considerant únicament la producció de la fracció rebuig (residus recollits als 
contenidors convencionals) dels residus municipals, aquesta va ser de 10.543,26 
tones l’any 2001, el que suposa una mitjana de 3,31 kg/hab/dia. Igualment 
s’observa un clar desequilibri entre els mesos d’hivern i els d’estiu, producte de 
l’afluència turística. Durant el mes d'agost la producció de residus quasi bé 
quadruplica la del mes de gener. La destinació final d’aquests residus és la 
deposició controlada a l'abocador de Solius. 
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 Durant l'estiu les infraestructures de recollida de l'Estartit no poden assimilar 
l'augment en la producció de residus i, per tant, seria necessari reforçar el servei 
de recollida. El servei de neteja viària també és insuficient tant a l'Estartit com a 
Torroella. 
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2. Necessitat de millorar el percentatge de residus urbans reciclats 

  

 La recollida selectiva de vidre, paper i envasos durant l'any 2001 (contenidors de 
recollida selectiva i deixalleria municipal) va representar el 5,23% del total de 
residus urbans generats. Tot i que en els últims anys aquest índex ha augmentat 
notablement encara és bastant baix (es pot considerar un percentatge baix quan 
és inferior al 5%, mitjà quan està entre el 5 i el 10% i alt per sobre del 10%). La 
disminució en el reciclatge de paper entre el 2000 i el 2001 indica que l'esforç 
s'hauria de centrar en aquest tipus de recollida. No s'ha iniciat al municipi la 
recollida de matèria orgànica tal com marca la legislació vigent. 

Pel que fa al rendiment de la recollida selectiva (quantitat recollida selectivament 
respecte a la quantitat generada) s'està molt lluny dels objectius fixats per la Junta 
de Residus en el Programa de Gestió dels Residus Municipals (2001-2006).  

 

Nivells d'eficiència de la recollida selectiva a Torroella de Montgrí-l'Estartit i 
comparació amb els objectius fixats per la Junta de Residus pel 2003 

Fracció Nivell de recollida 
selectiva (%)

Objectiu de la Junta de 
Residus (%)

Vidre 36,64% 60%

Paper-cartró 8,35% 60%

Envasos lleugers 4,59% 15%
 

 L'any 1999 es va inaugurar la deixalleria de Torroella-l'Estartit. S'hi admeten 
residus voluminosos, residus especials i d’altres residus reciclables provinents de 
particulars, comerços, oficines i activitats de petits professionals. L’any 2001 la 
quantitat total aportada a la deixalleria fou de 1.588 Tones, notablement superior a 
la de l'any anterior (1.206 Tones). D'aquestes, se'n van recuperar 981 Tones, el 
que suposa una taxa de recuperació del 61,8%. La resta, un total de 607 Tones, 
van anar a parar a l'abocador. S'observen alguns problemes de funcionament 
derivats de la manca de vigilància per part del personal de l'empresa i la mala 
gestió dels residus voluminosos. 

 

 



 

 

3. Producció baixa de residus industrials pel baix pes del sector 
secundari 

 

 L'any 2001 es van declarar 4.579 Tones de residus industrials. En els últims anys 
hi ha hagut un augment sostingut en les Tones recollides però el nombre segueix 
essent baix. Més d'un 97% dels residus industrials provenen de dos establiments: 
l'estació depuradora i l'empresa Enplater S.A. Aquesta última disposa d'un certificat 
de qualitat ambiental EMAS que comporta, entre altres coses, actuacions sobre la 
minimització i valorització dels residus. 

 

 

4. Contaminació dels aqüífers per nitrats degut a males pràctiques 
agrícoles 

 

 La producció de dejeccions ramaderes al municipi s'ha estimat en 145.243 Kg 
N/any. Per la seva banda, la capacitat d'absorció de les terres agrícoles s'ha 
calculat en 343.570 kg N/any.  Per tant, a Torroella de Montgrí-l'Estartit el balanç 
municipal de nitrogen és deficitari i fa falta l'aportació de dejeccions ramaderes des 
d'altres municipis. Malgrat això, una aplicació incorrecta d'aquests fems agrícoles 
pot portar problemes de contaminació d'aqüífers, d'aigües superficials i de sòls. En 
aquest sentit el nivell de contaminació dels aqüífers del municipi és força elevat. 

 

 

5. Abocaments incontrolats  de runes a diferents punts del municipi 

 

 Els abocaments incontrolats de residus -principalment runes- són un dels principals 
problemes de la gestió dels residus al municipi. Se'n localitzen a diferents punts 
com a la façana marítima, la plana agrícola o el massís del Montgrí. L'àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament ha iniciat una campanya per restaurar aquestes zones.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 

PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

 Existència d'una deixalleria que permet 
potenciar la recollida selectiva. 

 Baixa producció de residus industrials pel 
modest pes del sector secundari. 

 Campanyes per restaurar les zones  
afectades per abocaments incontrolats de 
runes. 

 

 Alta producció de residus amb una forta 
estacionalitat a causa del caràcter turístic 
del municipi. 

 Deficiències en la gestió dels residus a 
l'estiu ja que els serveis de recollida i 
neteja viària esdevenen insuficients. 

 Percentatge de residus urbans reciclats 
bastant baix. 

 Contaminació dels aqüífers per nitrats 
degut a males pràctiques agrícoles. 

 Abocaments incontrolats a diferents punts 
del municipi 
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6. ENERGIA I ATMOSFERA 
 
L'energia és un recurs íntimament relacionat amb la mobilitat i amb l'activitat que es 
desenvolupa al municipi. És en aquest marc que cal avaluar la importància relativa 
dels diferents fluxos d'energia, l'eficiència energètica del municipi, el consum final i les 
repercussions ambientals i territorials de cada flux d'energia. Al mateix temps convé 
valorar el potencial d'implantació de possibles aprofitaments locals d'energies 
renovables. 

L'emissió de contaminants atmosfèrics, per la seva banda, és un dels principals 
efectes negatius del consum de recursos energètics i les concentracions d'immissió de 
cada contaminant s'han de considerar aspectes definitoris de la qualitat de l'aire del 
municipi. 
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Síntesi de les principals dades del balanç energètic  

 

BALANÇ ENERGÈTIC DEL MUNICIPI 
 

 
 

TRANSPORT 
4.576  tep 

43 % 

 
 

 
 
 
 

CONSUM GLOBAL 
10.524  tep 

DOMÈSTIC I SERVEIS 
4.977 tep 

48 % 

INDÚSTRIA 
971 tep 

9 % 

0%0%

100%

0%

Energia elèctrica GLP Combustibles líquids

64%5%

31%

Energia elèctrica GLP Combustibles líquids

29%

31%

40%

Energia elèctrica GLP Combustibles líquids

 

1 tep: tona equivalent de petroli 
Electricitat 1 tep = 11.600 kWh 1 kWh = 860 Kcal 1000 Kcal/tèrmia  

Gas natural (metà) 1 tep = 107 Kcal 10.000 Kcal/Kg GN 9.300 Kcal/m3 (PCI) 0,8 kg/m3

Gasos liquats del petroli 
(GLP) (butà i propà) 

1 tep = 107 Kcal 11.300 Kcal/Kg GLP 23.200 kcal/m3 (PCI) - propà 

28.700 kcal/m3 (PCI) - butà 

2,09 kg/m3 - propà 

2,60 kg/m3 - butà 

Combustibles líquids 
(gas-oils i gasolines) 

1 tep = 1.150 l gas-oil 

1 tep = 1.250 litres gasolina 

1 tep = 1.240 litres fueloil 

10.350 kcal/kg gas-oil 

10.700 Kcal/kg gasolina 

9.600 Kcal/kg fueloil 

0,84 kg/litre gas-oil 

0,75 kg/litre gasolina 

 

(PCI: Poder calorífic Intern) 
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Consum total d'energia = 10.523,74 tep 

Consum d'energia per càpita = 1,21 tep/hab/any 
 

Font Transport Domèstic i 
Serveis

Industrial Total

Energia elèctrica 0 3.210,5 279,2 3.489,6
GLP** 0 242,7 301,5 544,2
Combustibles líquids 4.576,2 1.523,3 390,4 6.489,9
Gas natural 0 0 0 0

Balanç d'energia 
(Tep) 

Total 4.576,2 4.976,5 971,1 10.523,7
 

Font Consum (Tep) Percentatge

Energia elèctrica 199,5 84%
Combustibles líquids 38,1 16%
Consum total 237,6 100%

Consum energètic en dependències i serveis municipals 

 Enllumenat públic: 115,9 tep 

 Equipaments educatius 24,3 tep 

 Parc de vehicles públic 16,9 tep 

 Equipaments esportius 13,0 tep 

 Ajuntament 5,1 tep 

 Cinema 4,9 tep 

Consum energètic 
municipal (2001) 

Tipologia dels punts de llum de 
l'enllumenat públic 

 Vapor de mercuri 56,4% 

 Vapor de sodi 32,8% 

 Altres 10,8% 

Utilització d'energies renovables en 
dependències municipals 

 Deixalleria municipal 0,14 tep 

 
 

Emissions totals (Tones/any) Estimació de les emissions 
dels principals contaminats 

atmosfèrics (2001) CO2 CO NOX SOX COV 

Transport 13.888,8 310,9 90,9 0,0 28,3 
Industrial 1.694,3 0,6 1,6 7,4 0,3 
Domèstic i serveis 5.033,2 2,0 4,3 28,9 0,5 
Total 20.616,3 313,5 96,8 36,4 29,1 

Concentració de 
contaminants atmosfèrics SO2 (µg/m3) PST(µg/m3) CO (mg/m3) 

Nucli de Torroella i voltants 5-15 
Molt baix 

25-50 
Molt baix 

0,5-0,75  
Molt baix 

Qualitat de l'aire 

 

Resta del municipi 0-5 
No detectat 

0-25  
Molt baix 

0-0,5 
No detectat 
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1. Consum energètic inferior a la mitjana catalana degut al baix pes del 
sector industrial. 

 

 El consum total d'energia al municipi l'any 2001 s'ha estimat en 10.524 tep, el 
que suposa un consum per càpita d'1,21 tep/hab/any, molt per sota de la mitjana 
catalana que és de 1,8 tep/hab/any. Aquest fet es deu bàsicament al baix pes del 
sector industrial al municipi. 

 El tipus d'energia més utilitzat al municipi són els combustibles líquids (gas-oil i 
gasolines) amb un 62% del total d'energia consumida. El segueix l'energia elèctrica 
amb un 33% i els gasos liquats del petroli (gas butà i propà) amb un 5%.  

 Per sectors, la màxima aportació correspon al domèstic i serveis amb un 48% de 
l'energia consumida seguit del transport amb un 43% i molt per sota el sector 
industrial que només suposa un 9% del consum total d'energia. 

 

 

2. Procés d'implantació del gas natural que canviarà en pocs anys 
l'estructura energètica del municipi fent disminuir el consum de 
combustibles líquids. 

 

 L'any 2002 ha començat la implantació del gas natural al municipi. Segons 
estimacions de la companyia Gas Natural, la penetració d'aquest recurs serà molt 
significativa en els propers anys modificant notablement la configuració de 
l'estructura energètica del municipi. Es calcula que, al 2005, el percentatge de 
clients abonats a aquest combustible serà del 16,6% en l'habitatge, del 51,6% en el 
mercat industrial i de l'1,4% en el mercat comercial. 

 L'absència de gas natural ha ocasionat un consum molt elevat de combustibles 
líquids (1523,3 tep l'any 2001). El subministrament va a càrrec de petites 
companyies de municipis propers. De totes formes, en els propers anys cal esperar 
un descens progressiu del consum de gas-oil en favor del gas natural. 
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3. Creixement poc important de l'energia elèctrica consumida en els 
últims 4 anys. 

 

 Qui proporciona l'energia elèctrica és l'empresa local "Subministres de Llum i 
Força". L'any 2001 aquesta companyia va subministrar l'equivalent a 3.489,6 tep. 
En els últims quatre anys el consum d'energia elèctrica ha experimentat un 
increment sostingut, poc important si el comparem amb l'augment d'habitants. Un 
70% d'aquest consum és de tipus domèstic. 

 

 

4. Poca presència d'energies renovables i inexistència de cap programa 
de foment d'energies netes i/o d'estalvi energètic 

 

 Al municipi de Torroella-l'Estartit hi ha molt poca presència d'energies renovables. 
No es disposa de cap ordenança de foment d'aquest tipus d'energia ni mesures per 
fomentar l'estalvi energètic. 

 

 

5. Manca de control del consum energètic a l'administració municipal 

 

 Actualment no hi ha cap tipus de control del consum energètic públic ni 
mesures d'eficiència energètica degut a la manca de recursos humans per 
promoure-ho. Existeixen dues instal·lacions d'energia solar localitzades a la 
deixalleria i l'IES Montgrí, si bé aquesta última actualment no la utilitza. 

 El consum energètic en dependències i serveis municipals va ser de 237,6 tep 
l'any 2001. Un 84% correspon a energia elèctrica i el 16% restant a combustibles 
líquids (gasoils i gasolines per a calefacció i automoció). La major part correspon a 
l'enllumenat públic (58%) tot i que també destaca l'elevat consum elèctric en 
dependències municipals a causa del gran nombre d'equipaments públics. 
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6. Inexistència de cap problema específic relacionat amb la contaminació 
atmosfèrica. 

 

 Actualment no hi ha cap estació de mesura de la qualitat atmosfèrica al municipi. 
La informació dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori ens indica, no 
obstant, que, fins al moment, no hi ha cap problema específic relacionat amb la 
contaminació atmosfèrica. 

 

 

 

DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 

PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

 Consum energètic inferior a la mitjana 
catalana degut al baix pes del sector 
industrial. 

 Procés d'implantació del gas natural, que 
es pot considerar el combustible fòssil més 
net i menys contaminant. 

 Creixement poc important de l'energia 
elèctrica consumida en els darrers anys. 

 Inexistència de problemes relacionats amb 
la contaminació atmosfèrica. 

 Manca d'energies renovables i poc foment 
de l'estalvi energètic. 

 Manca de control del consum energètic a 
l'administració municipal 

 Consum elevat d'enllumenat públic amb 
un alt percentatge de bombetes de vapor 
de mercuri, un tipus de lluminària poc 
eficient. 

 215 llumeneres (un 8,2% del total de 
l'enllumenat públic) són de tipus globus i 
no disposen d'una pantalla que eviti la 
projecció de llum superior incrementant el 
problema de la contaminació lumínica. 
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7. SOROLL 

L’Organització Mundial per a la Salut (OMS) ha definit el soroll com un fenomen 
acústic que produeix una sensació auditiva considerada desagradable, i que pot 
pertorbar l’estat de benestar de les persones i la seva qualitat de vida. 

El trànsit motoritzat és una de les principals fonts emissores de soroll ambiental i, ben 
segur, la font emissora que ha sofert un increment més significatiu dins de les ciutats. 
A més del trànsit, en les ciutats mixtes, com la majoria de ciutats mediterrànies, on hi 
domina la barreja d’usos (industrials, residencials, d’oci, etc.) la problemàtica del soroll 
pren una importància més significativa. En el cas dels municipis turístics tots aquests 
aspectes es veuen clarament agreujats. 
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Síntesi de les principals dades sobre soroll  
 

Nivells sonors i resposta humana 

La següent taula mostra el nivell de resposta humana en funció del nivell d’intensitat acústica: 

Nivell sonor DBA Resposta humana 
Zona de llançament de coets 180 Pèrdua auditiva irreversible 
Operació en una pista de jets 140 
Tro o orquestra de 75 músics 130 Dolorosament fort 

Enlairament de jets (60m) 120 Màxim esforç vocal 
Vehicle a l’autopista 110 Extremadament fort 
Petards o camió recol·lector 100 Molt fort 
Trànsit urbà 90 Molt molest 
Despertador 80 Difícil ús de telèfon 
Veu normal 70 Intrusió 
Aire condicionat 60 
Ventilador d’ordinador personal 50 Silenciós 

Veu a cau d’orella 40 
Biblioteca 30 Molt silenciós 

20 
10 Quasi no audible 

Estudi de radiodifusió 
0 Llindar d’audició 

Nivells sonors al municipi (estiu 2001) 

Nivells sonors dB Localització 

Alts >65 -Vies d'entrada i sortida del nucli de Torroella (carretera de Palafrugell, el 
Passeig de Catalunya, l'Avinguda Lluís Companys, la carretera de Sant 
Jordi i la carretera de l'Estartit). 

-Carretera de Torroella a l'Estartit 

-L'Estartit: Carretera de Torroella, Avinguda de Grècia, Passeig Marítim, 
carrer Víctor Concas i Plaça Doctor Fleming 

Moderats 60-65 -Torroella: nucli antic i Ronda Països Catalans 

-l'Estartit: Façana Marítima 

-Mas Marquès 

Baixos <60 -Resta del territori 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Nivell sonor elevat prop de les carreteres més transitades i en punts 
d'oci nocturn a l'Estartit 

 

 Les zones del municipi amb un nivell sonor més elevat derivat del trànsit es 
localitzen a les principals vies d'entrada i sortida del nucli de Torroella (carretera de 
Palafrugell, el Passeig de Catalunya, l'Avinguda Lluís Companys, la carretera de 
Sant Jordi i la carretera de l'Estartit), a la carretera de Torroella de Montgrí a 
l'Estartit i, dins el nucli de l'Estartit (carretera de Torroella, Avinguda de Grècia, 
Passeig Marítim). 

 A més, durant la nit i principalment a l'estiu s'assoleixen nivells sonors molt elevats 
a alguns carrers de l'Estartit (principalment al carrer Víctor Concas, la Plaça 
Doctor Fleming, l'Avinguda de Roma i l'Avinguda de Grècia) degut a la gran 
quantitat de bars i locals d’esbarjo. 

 

2. Necessitat d'elaborar un mapa amb els nivells sonors màxims 
permesos en cada sector del municipi 

 

 L'Ajuntament de Torroella-l'Estartit disposa d'una normativa sobre soroll inclosa 
en l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Es tracta d'una normativa molt 
genèrica i poc adaptada a la realitat del territori.  

 D'altra banda el Departament de Medi Ambient ha elaborat una proposta de mapa 
de capacitat acústica del municipi en funció dels valors obtinguts al Cadastre 
Sònic dels Municipis de Catalunya. L'Ajuntament hauria d'aprovar aquesta 
proposta, amb les modificacions que cregui oportunes, i adaptar l'actual 
Ordenança. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 

PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

  Existència d'un mapa de soroll pel 
municipi (Cadastre Sònic) i d'unes 
Ordenances com a punt de partida per fer 
una bona regulació de la contaminació 
acústica. 

 

  Nivell sonor elevat prop de les carreteres 
més transitades i en punts d'oci nocturn a 
l'Estartit. 
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8. RISCOS AMBIENTALS 
 

En qualsevol entorn existeixen factors de risc molt diversos i amb orígens i 
característiques molt diferents. És per aquest motiu que calen actuacions de control, 
prevenció i planificació per a cada una de les situacions concretes. En primer lloc, 
però, és necessària una avaluació individualitzada de cada risc. 
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Síntesi de les principals dades sobre riscos ambientals  
 

Riscos 
ambientals 

Riscos ambientals al municipi i localització 

Risc ambiental Localització  
Risc geològic El risc d'esllavissades a la Muntanya de l'Estartit és alt des 

de Torre Moratxa fins al Cap de la Barra. 

 Risc d'incendi Es localitza al massís del Montgrí, és especialment 
important a la zona de dunes continentals i amenaça 
algunes urbanitzacions i càmpings. S'ha vist afavorit per la 
pèrdua d'usos ramaders i del conreu de la vinya i l'olivar. 

 Risc d'inundació En un període de retorn de 100 anys tota la plana al·luvial 
queda inclosa a l'àrea d'inundació. Tot i que el nucli de 
Torroella i el nucli antic de l'Estartit es situen fora, bona 
part del creixement urbanístic lligat al turisme es situa dins 
aquesta àrea. 
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1. Els canvis territorials experimentats durant les últimes dècades a 
Torroella-l'Estartit han provocat un increment dels riscos ambientals a 
causa del creixement urbanístic en sòls no aptes i la pèrdua d'usos 
tradicionals 
 

 L'àrea del Baix Ter en general i l'Estartit en particular és una zona molt vulnerable 
al risc d'inundació. Per un costat pateixen la vulnerabilitat pròpia dels trams 
baixos del riu propers a la desembocadura i els sectors plans i deprimits ubicats al 
peu de recs. A més, l'expansió urbanística de l'Estartit ha ocupat terrenys fàcilment 
inundables ja que s'han localitzat en els terrenys més baixos i propers al llit dels 
rius i recs. Actualment bona part del terme municipal queda inclòs a l'àrea 
d'inundació per un període de 100 i 500 anys, incloent sectors de creixement 
urbanístic lligat al turisme. Existeixen, a més, punts crítics com el Ter Vell i les 
rieres de desguàs del Montgrí, que poden afectar el nucli de l'Estartit. El Pla 
General reflecteix la voluntat de no incrementar la superfície urbanitzada en zones 
potencialment inundables i intenta solucionar els problemes de desguàs del 
Montgrí sobre l'Estartit. Malgrat tot, es mantenen algunes actuacions de risc com 
l'incipient procés d'urbanització d'algunes parcel·les del marge sud de la carretera 
de Torroella a l'Estartit que ocupa zones de closes i impedeix que facin la seva 
funció natural d'absorció d'aigua. D'altra banda, la canalització subterrània de les 
infrastructures de regadiu al marge esquerre del Ter dificulta el desguàs de les 
aigües provinents del massís del Montgrí. L'Agència Catalana de l'Aigua està 
treballant en la Planificació de l'Espai Fluvial del Baix Ter que inclourà una 
delimitació de zones inundables a escala 1:1000 i una proposta d'actuacions. 

 El risc d'incendi és molt elevat al massís del Montgrí degut a les condicions 
climàtiques i, a més, s'ha vist afavorit per la pèrdua d'usos ramaders i del conreu 
de la vinya i l'olivar. El risc d'incendi és especialment important a la zona de dunes 
continentals i amenaça algunes urbanitzacions i càmpings voltats de pinedes. 
Actualment s'està treballant en un pla de prevenció d'incendis forestals que es 
basa en la contractació de brigades forestals, la potenciació de pastures i la 
recuperació d'antics conreus. Dins el mateix pla s'han creat franges de protecció a 
les urbanitzacions de Torre Vella, Torre Gran i Rocamaura. 

 El risc d'esllavissament de terres i de despreniment de roques és molt alt a la 
muntanya de l'Estartit. La causa bàsica són les infiltracions d'aigua de pluja que es 
produeixen a la muntanya degut a la seva composició calcària i la presència de 
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materials amb gran plasticitat que es poden anar fracturant de manera gradual. 
Aquest problema s'ha agreujat per l'edificació incontrolada, durant la dècada dels 
60 i 70, dels vessants de la muntanya de l'Estartit. Les esllavissades ocorregudes 
en els últims anys han obligat a realitzar actuacions públiques d'emergència i a 
executar projectes de consolidació de les parcel·les. Davant d’aquesta 
problemàtica la Revisió del Pla General preveu l'execució de projectes de 
consolidació de les parcel·les del cap de la Barra i Rocamaura i la redacció d’un 
Pla Especial d’Ordenació al sector de Torre Moratxa que determini quines són les 
obres necessàries per a consolidar les àrees on es pugui edificar. 

 Malgrat l'existència d'aquests riscos ambientals, el municipi encara no disposa 
d'un Pla de Protecció Civil que coordini i unifiqui les actuacions derivades dels 
diferents riscos. Torroella-l'Estartit, com a municipi turístic, està obligat a realitzar-
lo. 

 

 

 

DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 

PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

 Previsió, en el Pla General, del Pla 
Especial de Protecció del Salt de l'Euga per 
solucionar els problemes d'inundació al 
nucli de l'Estartit, derivats de l'existència 
d'un curs de desguàs d'una part important 
del massís del Montgrí. 

 Desenvolupament d'un pla de prevenció 
d'incendis forestals. 

 Davant la problemàtica del risc 
d'esllavissament de terres i de 
despreniment de roques el Pla General 
preveu projectes de consolidació al Cap de 
la Barra i Rocamaura i un Pla Especial 
d'Ordenació del Sector de Torre Moratxa. 

 

 Forta vulnerabilitat del municipi al risc 
d'inundació, principalment a les àrees 
d'expansió urbanística de l'Estartit. 

 Elevat risc d'incendi al massís del Montgrí 
especialment important a la zona de dunes 
continentals i que amenaça algunes 
urbanitzacions i càmpings existents. 

 Alt risc d'esllavissades a l'Estartit agreujat 
per l'edificació incontrolada en les darreres 
dècades. 

 Manca d’un Pla de Protecció Civil per fer 
front als diferents riscos que pateix el 
municipi. 
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9. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  
 
 

L’àmbit econòmic juga un paper preponderant en el nivell de benestar d’una localitat. Els 
diferents sectors, les activitats industrials, l’agricultura, ramaderia i pesca, el comerç i tota 
mena de serveis estan implicats en els procés cap a la sosteniblitat. Els agents 
responsables, amb el recolzament de les diferents administracions, hauran de modificar i 
ajustar molts dels seus processos i actuacions, fent-los compatibles amb la dinàmica de la 
natura i les condicions socials del projecte per un municipi més sostenible.  
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Síntesi de les principals dades sobre mercat de treball 
 

Activitat Nombre % 
Població activa 3.685 47,7 
Ocupats 3.327 43,1 
Busquen 1ª ocupació 67 0,9 
Desocupats ocupació anterior 291 3,8 

Població no activa 4.014 52,0 
Jubilats o pensionistes 1.232 15,9 
Incapacitats permanents 41 0,5 
Escolars i estudiants 1.625 21,0 
Feines de la llar 795 10,3 
Altres situacions 348 4,2 

Població en relació a l’activitat (1996) 

Total població 7.726 100,0 
 

Sectors Torroella-l’Estartit Catalunya 
 1986 1991 1996 1996 
Agricultura 11,5 7,9 7,8 3,2 
Indústria 15,6 22,3 18,1 32,1 
Construcció 14,5 17,9 11,3 7,0 

Serveis 58,2 51,9 62,8 57,7 

Població ocupada per sectors 
d’activitat % (1996) 

Total ocupats 2.396 2.832 3.327 - 
 

Sectors 3er semestre  4art semestre  
 Nombre % Nombre % 
Agricultura 34 0,9 35 1,2 
Indústria 556 14,2 570 19,0 
Construcció 607 15,5 610 20,3 

Serveis 2.720 69,4 1.790 59,6 

Llocs de treball de Torroella-l’Estartit,  
per sectors d’activitat i segons 
semestre (2001) 

Total ocupats 3.917 100 3.005 100 

Evolució de la taxa d'atur, 1991-2001
Catalunya, Baix Empordà, Torroella-l'Estartit
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 1996 1998 2000 Catalunya 

2000 
Nombre d’aturats 497 401 361 - 

Població aturada 
 

Taxa d’atur (%) 13,5 10,9 8,4 6,2 

Taxa d’atur gener 11,6 % 
  Estacionalitat de l’atur 

 agost 3,2%   

Prototip de persona a l’atur Persona del sexe femení (72 % total registrats) 
Edat entre 20 – 44 anys 
Nivell d’estudis baix (82,8 % total registrats) 
Amb ocupació temporal a l’estiu 

 Evolució mensual de l'atur, 1999
 Torroella - l'Estartit
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Síntesi de les principals dades sobre els sectors econòmics 
 

1982 1989 1999 Evolució de la superfície agrícola 
utilitzada (SAU) (ha) 1.885 1.527 1.673 

 

Aprofitament Secà Regadiu Total 
Terres de conreu 363 1.258 1.621 
Prats i pastures 400 0 400 
Superfície forestal 1.207 112 1.319 
Altres superfícies 3.270 0 3.270 

Superfície segons aprofitaments (2001)

Total 5.240 1.370 6.610 
 

ha 1989 1999 
Menys de 5 115 57 
De 5 a 20 66 44 
De 20 a 50 19 31 
Més de 50 5 8 

Explotacions segons dimensió de la 
parcel·la (ha) 

Total 205 140 
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 Superficie agrícola segons l'aprofitament, Torroella de Montgrí-
l'Estartit, 2001 
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 Nombre % 
Indústria 54 4,8 
Construcció 193 17,2 
Comerç al detall 230 20,5 
Serveis, llevat comerç al detall 537 47,9 
Professionals i artistes 106 9,5 

Nombre d’empreses per activitats (IAE) 
2000 

Total 1.120 100,0 
 

 1994 2000 
Energia i aigua 2 1 
Química i metall 7 6 
Transformació metalls 17 12 
Productes alimentaris 9 9 
Tèxtil i confecció 3 2 
Edició i mobles  1122 
Altres 4 1 

Establiment d’empreses industrials per 
branques d’activitat (IAE)  

Total 1.120 100,0 
 

Pes del valor afegit brut per sectors 
1991-1996 Torroella-l'Estartit
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 1994 2000 
Comerç engrós 22 35 
Hostaleria 196 198 
Transports i comunicacions 47 54 
Mediació financera 32 32 
Serveis empresa 9 19 
Serveis personals 106 141 
Immob. i altres 38 58 

Establiment d’empreses de serveis 
(excepte comerç al detall) per branques 
d’activitat (IAE)  

Total 450 537 
 

Nombre de certificacions de qualitat 
ambiental 

3 (1 empresa industrial, 2 càmpings) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesi de les principals dades sobre el sector turístic 
 

 Establiments Places % Places 
Hotels 25 2.889 7,3 
Càmpings 10 11.838 29,8 
Apartaments - 25.000 62,9 

Places d’allotjament turístic (2000) 

Total - 39.727 100,0 
 

 Setmana 
Santa 

Maig Agost Setemb. 

Hotels 47 36 93 58 
Càmpings 21 20 71 25 

Ocupació dels establiments turístics 
d’allotjament (2001) (%) 

Apartaments 41 62 96 66 
 

Centres turístics d’immersió                      10 

Embarcacions turístiques                           19  
 

Total demandes 28.423   
Catalans 30 %   
Francesos 19 %   
Espanyols 16 %   
Anglesos 13 %   

Demandes a l’Oficina de Turisme 
(2001) 

Altres 22 %   
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1. L’ocupació i també l’atur de Torroella-l’Estartit ve caracteritzat per la seva 
oscil·lació mensual, conseqüència directa de l'estacionalitat del sector turístic 

 

 Les problemàtiques relacionades amb la desocupació rauen en aspectes molt més 
lligats a les particularitats del mercat laboral del municipi –característic dels espais 
costaners- que no pas a lògiques generals. La principal d’aquestes característiques és 
el pes del sector turístic, que estacionalitza l’oferta laboral de manera que la 
temporada baixa marca increments d’atur força importants en termes relatius. Si la 
taxa d’atur calculada al mes de gener de 1999 era del 11,6% (427 persones), al juliol i 
a l’agost, era només del 3,2% (119 persones).  

 Una altra de les peculiaritats és la gran diferència entre l’atur femení i el masculí. Si 
bé es tracta d’una característica general del país, al municipi la disparitat es manifesta 
de forma molt més acusada al pràcticament triplicar l’atur femení el masculí. L’any 
2002, el  72,2 % de les persones registrades a l’atur són dones, mentre només un 27,8 
% són homes. Aquesta dificultat del col·lectiu femení per entrar en el mercat de treball 
es reflecteix en la major part dels segments d’edat, però especialment en els grups 
d’edat joves-adults. Es pot dir que al municipi el prototip de persona aturada és del 
sexe femení, entre 20 i 44 anys, amb un nivell d’estudis baix i que pot ocupar-se 
temporalment a l’estiu. 

 Aquesta, però, és una característica dels municipis turístics, que en general 
ocupen temporalment a molta població femenina. La bona condició del mercat 
estimula una taxa d’activitat femenina més alta, és a dir, a una major disponibilitat a 
integrar-s’hi i per tant també a un major atur, condicionat per l'estacionalitat del sector.  

 

 

2. L’important pes del sector turístic ha portat cap a una forta terciarització de 
l'economia 

 El municipi  presenta una diversificació econòmica baixa a causa de la força del 
sector turístic que ha configurat un potent sector terciari. Aquest sector, l'any 1996, 
ocupava el 62,8% de la població activa i representava el 78% de les empreses del 
municipi. Un model turístic recolzat principalment sobre la segona residència ha 
afavorit un sector de la construcció subsidiari, amb un pes important al municipi, 
superior a la mitjana catalana. 
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3. Un sector agrari minoritari en termes d’ocupació però amb una fortalesa i 
competitivitat notable davant la tendència a la terciarització de l’economia 

 Malgrat que el sector primari és clarament minoritari, l’activitat agrícola té un pes 
relatiu important al municipi, amb un 7,8 % de la població ocupada, superior a la 
mitjana comarcal (6,2 %) i catalana (3,2 %).  

 L’agricultura a Torroella-l’Estartit es basa principalment en els conreus de regadiu 
que representen la major part del sòl agrícola situat a la plana del Ter. El reg de les 
parcel.les agrícoles del municipi estan sota la responsabilitat de dues comunitats de 
regants: la Comunitat del marge esquerra del Ter i la Comunitat de regants del rec del 
Molí, al marge dret. 

 El sector agrari juga un paper molt important en la conservació del paisatge del 
municipi, i cal potenciar-ne la seva permanència. Segons l’últim cens agrari (1999), hi 
ha 113 titulars d’explotacions agrícoles i d’aquests el 74 % tenen més de 50 anys. 

 La fortalesa d’aquest sector és un valor molt positiu pel municipi però ha d’estar lligat a 
l’impuls de bones pràctiques agrícoles per minimitzar els impactes negatius que una 
gestió inadequada pot produir en el medi i en el conjunt del territori .  

 

 

4. Un sector industrial estable però amb un pes reduït i amb suficient espai de 
creixement 

 Tot i que el sector industrial, amb un 18% de la població activa, té poc pes  
especialment si es compara amb la mitjana catalana (32%), s’ha mantingut estable en 
els últims anys. Les empreses del sector industrial representen un 4,8% del total 
d’empreses del municipi, tot i que generen entorn a l’11 % del valor afegit brut de 
Torroella-l’Estartit. De les empreses en destaquen especialment dues, que ocupen 
més del 60% dels treballadors del sector  industrial.  

 El municipi compta amb un polígon industrial situat a l’est de Torroella, a la carretera 
de Torroella a l’Estartit, de tal manera que per accedir-hi s’ha de travessar el nucli 
principal. Actualment, el Pla General contempla una petita ampliació d’aquest polígon 
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pensada especialment per donar cabuda a tallers de petita dimensió que actualment 
s’ubiquen al centre.  

 

 

5. Oferta comercial suficient per les necessitats del municipi, però, insuficient per 
esdevenir un centre d’activitat comercial d’atracció 

 Al municipi s’observa una oferta comercial superior a la mitjana catalana tant en 
nombre d’habitants per establiment com en superfície de venda. Es noten mancances, 
però, en l’oferta de comerç no quotidià, particularment en el sector d’equipaments per 
a les persones, equipaments de la llar i en el d’esports i joguines.  

 La potenciació de l’activitat comercial passaria per millorar qualitativament i 
modernitzar l’oferta actual per disminuir les fuites i potenciar l’oferta que actualment ja 
es diferencia: per exemple els productes d’alimentació frescos. 

 

 

6. Necessitat de diversificar i especialitzar el producte turístic per desestacionalitzar 
l’oferta i diferenciar-la de la resta de destinacions de sol i platja, però amb absència 
clara d’un projecte global per part dels diferents agents 

 Les limitacions del producte turístic, centrat exclusivament en el sol i la platja, va fer 
prendre consciència als agents de la necessitat de reorientar-lo. Un dels principals 
elements que ha aconseguit diversificar i desestacionalitzar l’oferta turística ha estat la 
potenciació de les activitats lligades amb la natura i els esports nàutics arran de 
la creació de la Reserva Marina de les illes Medes. La protecció de les Medes ha 
aconseguit la captació de nous segments de demanda turística i l’aparició de noves 
empreses com els centres de busseig i les companyies de creuers marítims. També 
han aparegut dos centres especialitzats en la recepció de turisme escolar amb 
personal i equipament especialitzat en educació ambiental i s’ha creat un programa 
d’itineraris submarins comentats. Així mateix, s’han creat 160 llocs de treball de 
remuneració i qualificació elevada: professionals del busseig, monitors, de navegació i 
educació ambiental.  
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 Malgrat la reorientació, és evident la preeminència del model tradicional, amb 
presència majoritària del sol i platja, provocant la convivència –no sempre fàcil de 
compatibilitzar- de diferents tipus de demanda. Tot i la creixent sensibilització es 
continua venent les Medes com un simple producte turístic obviant el valor ecològic i 
patrimonial de l’espai. 

 Actualment l’Estartit té una estructura d’allotjament turístic derivada del declivi del 
l’oferta hotelera que es va produir a mitjans dels anys 80. L’any 2000 les places 
hoteleres només significaven un 7,3 % del total davant el 62,9 % de les places en 
apartaments o habitatges temporals i el 29,8 % en càmpings, el que representa un 
model de menys qualitat i de major consum de territori.  

 En qualsevol cas, existeix la necessitat de garantir la qualitat de l’oferta en tots els 
sentits i establir entre els agents implicats el tipus de turisme a potenciar i el model 
turístic i econòmic que vol assolir el municipi.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

 Important percentatge de població activa i 
d’ocupats. La població activa s’ha incrementat 
en els últims anys i supera entre 4 i 5 punts el 
percentatge comarcal i català, el que denota 
el dinamisme econòmic del municipi.  

 Incorporació progressiva de la dona al 
mercat laboral (el 1986 només el 32,6 % 
d’actius eren dones, percentatge que passa al 
38,9 % el 1996). 

 Existència, a través del Punt Klau, d’una 
borsa de treball per a  joves. 

 Increment del nombre d’activitats 
econòmiques del municipi.  El nombre 
d'empreses de Torroella-l'Estartit registrades 
a l'IAE augmenten en un 13,1% entre 1994 i  
2000.  

 Sector primari minoritari però amb una 
fortalesa i competitivitat econòmica notable 
que pot anar garantint el manteniment de 
l’activitat a la plana i per tant del seu paisatge 
agrícola.  

 Sector industrial amb pes reduït però 
estable, que garanteix un tipus de lloc de 
treball permanent. 

 Sector terciari que ha iniciat una 
reorientació per diversificar i 
desestacionalitzar l’oferta turística, amb una 
potenciació de les activitats lligades a la 
natura i als esports nàutics. 

 Existència d’un sector comercial que 
cobreix suficientment les necessitats del 
municipi. 

 Existència d’un Pla Comercial  per a 
Torroella. 

 

 

 Estacionalitat de l’oferta laboral. La taxa 
d’atur pot oscil·lar entre l’11% (hivern) i el 
3% (estiu). Aquest fet fa que la taxa d'atur de 
Torroella-l'Estartit sigui una de les més altes 
de les principals ciutats de la comarca (8,4 
% l'any 2001)  i superior també a la mitjana 
comarcal (7,2%) i a la catalana (6,2%). 

 Atur femení (72,2 % dels registrats) que 
supera en molt el masculí i es caracteritza 
per un nivell d’instrucció bastant baix. 

 Economia poc diversificada amb 
protagonisme dominant del terciari turístic. 
L’estructura sectorial del mercat de treball de 
Torroella-l’Estartit es caracteritza per l’alt 
percentatge de gent ocupada en el sector 
serveis. El sector agrícola i la construcció, 
per la seva banda, superen la mitjana 
catalana mentre que el sector industrial té un 
percentatge molt baix. 

 Població pagesa envellida (74 % caps 
d’explotació amb més de 50 anys), fet que 
pot suposar una dificultat alhora de donar 
continuïtat a les explotacions per manca de 
renovació generacional.  

 Necessitat d’impulsar bones pràctiques 
dins el sector agrícola. 

 Sector de la construcció relativament 
important i molt subsidiari del sector turístic. 

  Necessitat d’adaptar l’oferta educativa a 
les demandes específiques del municipi.  

  Manca d’un projecte turístic global clar 
que aglutini a tots els agents implicats. 

 Tot i la creixent sensibilització es continua 
venent les Medes com un simple producte 
turístic obviant el valor  ecològic i patrimonial 
de l’espai. 
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   Reduïda oferta de places d’allotjament 
turístic hoteler i preeminència d’apartaments,  
habitatges temporals i càmpings.  

  Insuficiència del sector comercial i 
necessitat de millora i modernització perquè 
el municipi esdevingui un centre comercial 
de referència i d’atracció de l’entorn. Així 
com manca d’un Pla comercial a l’Estartit o 
d’un pla conjunt per tot el municipi.  
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10. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

La sostenibilitat no pot limitar-se exclusivament als aspectes ecològics. Les persones 
vivim en societat i l’explotació i el consum dels recursos tenen lloc en un medi territorial i 
socioeconòmic que condiciona un repartiment desigual de la riquesa. Per aquest motiu, la 
implantació de la sostenibilitat també ha de contemplar una millora de la justícia social i la 
superació dels esquemes culturals dominants, que relacionen exclusivament la qualitat de 
vida amb la possessió de béns materials i amb la utilització indiscriminada de recursos. 
Igualment s’ha de tendir cap a una millora de les relacions entre grups socials en un 
context d’obertura i tolerància i cap a la  integració de ciutadans i grups tradicionalment 
aïllats de la vida pública (immigrants, dones, joves,…), incloent-los  de manera explícita 
en el procés cap a la sostenibilitat. 
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Síntesi de les principals dades sobre població 
 

1975 1981 1986 1991 1996 2001Evolució de la població 

5.288 5.651 6.294 7.023 7.726 8.725

Pes dins la comarca  8,3 % de la població comarcal 

Població total ETCA (1998)  
(mitjana habitant/dia) 

14.982 
 

    

 

Edats Torroella-l’Estartit Baix Empordà Catalunya Estructura de la població (%) 
(1996) <15 anys 

15-64  
> 64 

16,5 
68,6 
14,7 

15,7 
67,9 
16,4 

14,7 
69,1 
16,3 

Edats l’Estartit Torroella Total Estructura de la població (%) 
(2001) <15 anys 

15-64  
> 64 

13,3 
72,8 
13,9 

14,4 
66,9 
18,7 

14,1 
68,4 
17,5 

 

Lloc de naixement 

Municipi Resta 
comarca 

Resta 
Catalunya 

Resta  
Estat 

Estranger 

Origen de la població (2001) 
 
 

3.275 
36,2 % 

995 
11% 

1.868 
20,6 % 

1.467 
16,2% 

1.445  
16 % 

 Percentatges de creixement de la població, 1975-
2001 
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Síntesi de les principals dades sobre habitatge 
 

Torroella-
l’Estartit

Baix Empordà Catalunya

Principal 33,4 34,6 71
Secundari 61,0 51,5 17,2
Vacant 5,6 13,6 11,6
Altres 0 0,3 0,2

Habitatges per tipus (1991) 

Total  6.339 81.607 2.721.383
 

 Acabats 
totals

Protecció 
oficial 

% Protecció  
oficial

Torroella-l’Estartit 1.268 97 7,5
Baix Empordà 8.932 530 5,9

Habitatges construïts (1996-2001) 
 

Comarques Gironines 40.618 4.965 12,2

Habitatges acabats, 1986-2000 
Torroella de Montgrí- l'Estartit

277 286

356 341

186 182

117 131
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Síntesi de les principals dades sobre salut i protecció social 
 

ABS de Torroella de Montgrí 

 

Municipis de l’àrea:  8 (Fontanilles, Gualta, Jafre, Serra de Daró, 
la Tallada d’E., Ullà, Torroella -l’Estartit, Verges) 

Població servida: 11.178 (1998) 

Farmàcies 

Centre geriàtric Hospital de Pobres i 
malalts 

Torroella: 3, l’Estartit: 2  (0,57%0 ) 
60 places 

 

EBASP  de Torroella de Montgrí Municipis de l’àrea 14 (Albons, Bellcaire d’E., Colomers, 
Fontanilles, Gualta, Garrigoles, Jafre, Pals, Serra de Daró, la 
Tallada d’E., Ullà, Torroella –l’Estartit, Verges, Vilopriu) 
Població servida: 15.596 
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Nombre de problemàtiques socials 
detectades a Torroella-l’Estartit  
 
Persones amb disminució 

560 Torroella 
239 l’Estartit 
 
200 (2,3 % població total) 

Persones de Torroella i de l'Estartit que acudeixen a 
l'UBASP segons el tipus de problemàtiques

22

10

146

61

142

44

128

70

31

14

91

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Torroella

Estartit

Habitatge Economia Salut 
personal-familiar-social Estudis Treball

 Tipus de problemàtiques socials a Torroella-
l'Estartit

Habitatge
4,0%

Economia
25,9%

Salut 
23,3%

Personal-familiar-
social
24,8%

Treball
16,4%

Estudis
5,6%

 
 

Síntesi de les principals dades sobre educació i cultura 
 

Nombre d’alumnes curs 2002-03 Centres educatius 
del municipi de fora del municipi Total Estrangers % 

Mar i Cel (l’Estartit) 39 0 39 - 
L’Estel Blau 42 5 47 - 
Sagrat Cor 4 0 4 - 
Els Petits 82 21 103 - 
CEIP Portitxol (l’Estartit) 141 1 142 40,0 
CEIP Guillem de Montgrí 451 84 535 11,2 
Col.legi Sant Miquel 317 324 641 4,1 
IES Montgrí 258 263 521 19,3 
Total 1.334 698 2.032 - 

Alumnes en centres educatius 

Alumnes en llars d’infants 

66,6 % públics, 33,3 % privats  

24,5 % públiques, 75,5 % privades 
 

 Torroella-
l’Estartit  

Baix 
Empordà 

Catalunya 

No sap llegir o escriure 0,9 1,1 1,7 
Primària incompleta 10,3 12,1 15,7 
EGB 1ª etapa 29,5 41,2 35,7 
EGB 2ª etapa 29,0 19,9 15,9 
FP 1er grau 6,1 5,4 6,3 
FP 2on grau 4,3 3,1 4,4 
BUP i COU 10,8 8,6 10,0 
Títol Mitjà 5,1 4,2 5,2 
Títol Superior 3,9 3,4 4,8 

Nivell d’instrucció %  (1996) 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Coneixement del català L’entén El sap 
parlar 

El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l’entén 

Població 
de >2 anys

                      Torroella-l’Estartit 95,7 85,4 83,0 60,3 4,2 7.552 
                      Baix Empordà 95,7 82,7 78,2 52,9 4,2 94.086 

 

Nombre entitats i associacions (aprox.) (2002) 50 

Associacions de Torroella de Montgrí-
l'Estartit, 2002

Esportives
10

Veïnals
2 Culturals

15

AMPA's
3

Ecologistes
5

Socials/
Assistencials

5
Econòmiques

5

 Distribució dels alumnes matriculats en centres escolars de 
Torroella-l'Estartit, curs 200-2003 

87

434

426

252

39

61

246

268

119

101

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

Secundària (batxillerat)

Secundària (obligatòria)

Primària

Infantil (parvulari)

Infantil (llar d'infants)

Públic Privat

 

 

 

1. Municipi molt dinàmic demogràficament, amb percentatges de creixement per 
sobre de la mitjana comarcal i catalana, i amb una estructura de la població 
relativament més jove 

 El creixement demogràfic de Torroella-l’Estartit segueix la dinàmica positiva de la 
comarca, però de forma més acusada. Dins el municipi, l’Estartit és el que presenta un 
increment més important en l’últim quinquenni, passant de representar el 23,6 % de la 
població total l’any 1996, al 25,1% el 2001.  

 Aquesta dinàmica bé afavorida per un creixement natural lleugerament positiu -al 
produir-se més naixements que defuncions-, però sobretot, per un flux migratori 
important d’origen divers (comarques gironines i Catalunya, Unió Europea i Àfrica). 

 Tot i que s’està produint un creixent procés d’envelliment de la població el municipi  
manté uns índexs per sota de les mitjanes comarcal i catalana. Dins del municipi es 
denoten certes diferències entre les piràmides de població de Torroella i de l’Estartit. 
Així, mentre Torroella té una estructura de la població més madura i homogènia entre 
sexes, més propera a la comarcal o catalana, la de l’Estartit presenta un grup d’edat 
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jove (0 a 14 anys) i vella (més de 64 anys) molt més reduïts i que, per contra, té un 
grup d’edat de gent jove-gran  (15 a 64 anys), sobredimensionat, disparant-se sobretot 
el grup d’homes entre 25-40 anys.  

 

 

2. El municipi compta amb una bona dotació de serveis sanitaris i oferta educativa,  
que confirmen la seva capitalitat a la zona del Baix Ter 

 El municipi és centre d’una Àrea Bàsica de Salut  formada per sis municipis més i 
compta amb un nou CAP (centre d’atenció primària) a Torroella, inaugurat  el maig 
del 2002 amb ampliació de serveis. A l’Estartit existeix també un centre d’atenció 
que, donat el fort increment de població estacional a l’estiu, denota certs dèficits.  

 El municipi és també el centre d’una Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (EBASP) 
de la que en depenen 14 municipis. 

 Al municipi hi ha 7 centres educatius: 3 guarderies, 3 escoles, un IES, i una bona 
oferta d’activitats educatives no reglades: Escola de música, Escola d’adults, Casal 
d’Estiu, activitats d’educació ambiental,...  En aquest sentit l’únic dèficit destacable és 
l’inexistència de guarderia pública al nucli de Torroella.  

 

 

3. A Torroella-l’Estartit, igual que a la resta de la comarca i del país, s’estan donant 
una sèrie de processos lligats als nous moviments migratoris i als canvis en les 
estructures familiars, que requereixen de noves polítiques per tal de fer-hi front i 
garantir uns bons nivells de convivència i d’equitat social 

 El 16% de la població resident al municipi -1.445 persones- és nascuda a l’estranger. 
Una part important d’aquesta és procedent de la resta de l'Europa comunitària (475 
persones, el 32,9%) i es caracteritza per ser, en general, població gran que requereix 
serveis específics.  

 Hi ha, també, una important població immigrada procedent de països no  
comunitaris, preferentment persones que provenen dels anomenats països del 
Tercer Món: 42,8 % africans, bàsicament marroquins, i 8,8% llatinoamericans.  
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 Les respostes a les necessitats i possibles problemàtiques que es generen 
entorn   aquest col·lectiu s’estan donant quasi exclusivament des de l’àmbit local, on 
cal destacar l’important treball de les diferents ONG i associacions que intenten 
pal·liar les seves dificultats i mantenir un bon grau d’integració i convivència. Serveis 
Socials de l’Ajuntament, Càritas Parroquial, Creu Roja, Associació d’Immigrants de 
Torroella, Associació Cultural de Musulmans i Amics o Fòrum per la Convivència de 
les Cultures,… treballen en aquest sentit, però amb uns recursos que s’estan 
mostrant insuficients i que evidencien la necessitat d'obtenir un major recolzament 
des de les diferents administracions superiors i una estreta coordinació.  

 L'arribada de població estrangera es tradueix també en una major presència de 
població en edat escolar: el 13,3 % dels alumnes de primària i secundària són 
d'origen estranger. Aquesta població té una major presència en els centres públics (el 
18 % dels alumnes) que en els privats (el 4 % dels alumnes).  

 S'observen també canvis sociològics i de les estructures familiars importants: 
s’incrementa el nombre de persones que viuen soles, principalment de més de 65 
anys (l'any 1991 les llars unipersonals representaven el 15%, 5 anys després 
representen el 20,5%); s'observa un creixement del nombre de mares o pares que 
viuen sols amb fills; i es posa de manifest un augment del nombre de dones que 
s’incorporen al mercat laboral. Tot i que les xarxes familiars i veïnals de suport solen 
ser més fortes en els pobles que en les grans ciutats, hi ha una ampliació de la 
demanda de certs serveis que cal reforçar: atenció domiciliària a gent gran o amb 
incapacitat, places geriàtriques, servei de guarderies, etc.  

 

 

4. L'estacionalitat de la població a causa de la vocació turística del municipi, exigeix 
majors esforços públics per garantir el bon nivell i la qualitat dels  serveis 

 El volum de serveis i necessitats dels municipis no poden mesurar-se només pel 
volum de població censada. Els municipis turístics i les ciutats que exerceixen una 
capitalitat territorial han d’atendre també necessitats més estacionals i d’àmbit 
supralocal: les derivades de la població no resident però que és usuària dels 
productes i serveis del municipi. Això planteja seriosos problemes que defugen les 
estrictes competències municipals i reclamen una altra escala de gestió. En termes de 
mitjana habitant/dia el municipi arriba quasi a doblar la població censada, però amb 
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una màxima concentració en els mesos de vacances, que pot suposar una acumulació 
de població d’unes 40.000 persones al mes d’agost.    

Aquest fet fa disparar els consums d’aigua, la generació de residus,... i la pressió 
sobre tot  tipus de serveis que ofereix el municipi, especialment a l’Estartit. 

 

 

5. Una àmplia base associativa però que no compta amb cap espai comú ni òrgan 
que coordini la seva oferta d’activitats. Aquests dèficits dificulten, a més, la 
implicació d’aquest teixit en debats ciutadans de caràcter més global 

 S’han comptabilitzat més de 50 associacions al municipi, destacant, en primer lloc, i 
com en altres entorns, una presència majoritària de les entitats culturals i de lleure.  

 Les associacions del municipi tenen una relació feble entre elles (les relacions són 
més presents entre aquelles entitats d’un mateix àmbit). D’altra banda,  la divisió entre 
Torroella i l’Estartit crea dos grans nuclis associatius amb poca connexió entre ells. En 
general hi ha poques activitats compartides i pocs equipaments comuns (destaca en 
diverses associacions el comentari de la manca de local). 

 En termes generals, les entitats compten amb un nucli actiu reduït, d’entre 7 i 12 
persones (normalment les juntes) que són les que acostumen a programar i 
desenvolupar les activitats.  

 La relació amb l’Ajuntament està més aviat sectorialitzada, si bé cal assenyalar 
que no de forma rígida, ja que diverses entitats tenen relació amb dues o més 
regidories. Des de diferents àrees (cultura, esports, medi ambient,...) es dóna un cert 
suport a les associacions amb més pes i en aquests moments es planteja crear un 
hotel d’entitats a l’edifici del Museu del Montgrí quan aquest es traslladi a la nova seu 
de Can Quintana.  
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6. El municipi té en el patrimoni i l’oferta cultural un valuós punt fort i una important 
potencialitat que cal transformar en una oferta integrada i de qualitat  

 El municipi compta amb un nombre molt important de béns. Una de les prioritats 
polítiques ha estat la recuperació, millora i conservació del patrimoni cultural i 
arquitectònic del municipi, fet que es fa palès en la existència del Llibre Blanc del 
Patrimoni. Com a handicap es planteja el cost per a la seva restauració i manteniment 
i aconseguir que aquest patrimoni es converteixi en una oferta integrada i de qualitat 
que pugui suposar una atracció de visitants i un complement a l’oferta de sòl i platja.  

 Els equipaments i l’oferta cultural és àmplia i diversificada, amb alguns 
esdeveniments d’important ressò, com el Festival Internacional de Música que ajuden 
a difondre la imatge del municipi.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

PUNTS FORTS – OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

 Un creixement demogràfic afavorit 
especialment pel flux migratori però també per 
un creixement natural positiu, al produir-se 
més naixements que defuncions. 

 Percentatges de població jove i adulta per 
sobre de la mitjana comarcal i catalana. 

 En general, bona dotació de serveis 
col·lectius que remarca la capitalitat del 
municipi al Baix Ter: centre de l’Àrea Bàsica 
de Salut amb un Centre d’Atenció Primària 
nou, Institut de secundària,…  

 Important treball de les ONG, entitats i 
Serveis Socials de l’Ajuntament en relació a 
temes socials. 

 Existència encara d’importants llaços de 
solidaritat veïnal (“veïns força veïns”). 

 La població immigrada és considerada per 
una part de la gent com a diversitat i riquesa 
social. 

 Bona oferta d’educació no reglada, on 
destaca l’Escola d’Adults,  l’Escola de Música 
i les activitats d’educació ambiental. 

 Important dinamisme associatiu amb 
l’existència de més de 50 entitats i 
associacions.   

 Ric patrimoni històric-arquitectònic i 
existència d’un Llibre Blanc per a la seva 
gestió.  

 Oferta cultural important, amb moltes 
potencialitats i amb una bona projecció 
exterior. 

 Existència d’un “Punt Klau” que orienta i 
gestiona activitats pels joves. 

 Tot i que es manté per sota de la mitjana, 
comarcal i catalana, s’està produint un 
augment progressiu de l’índex d’envelliment de 
la població.  

 La mitjana d’habitant/dia del municipi 
dobla la població censada, amb unes puntes 
de concentració de població els mesos d’estiu, 
el que provoca una pressió sobre tot tipus de 
serveis.  

 La dispersió de la població, especialment 
a l’Estartit, dificulta la cohesió social. 

 Canvis sociològics i en les estructures 
familiars que provoquen un increment de les 
persones que viuen soles, (especialment de 65 
anys) o pares i mares sols amb fills,… i 
generació de noves necessitats que ja no 
cobreix la família. 

 Manca d’alguns equipaments i deficiència 
en alguns serveis específics com una 
guarderia municipal al nucli de Torroella, 
espais convenients d’acollida per a gent 
necessitada, places geriàtriques,...    

 Insuficiència de recursos i personal en 
relació a l’assistència social. 

 Mancances en relació a col.lectius 
específics: assitència a la gent grant, a la 
població immigrada.  

 Dificultat d’accés a l’habitatge per part de 
la gent jove i de la població immigrada.  

 Reduït percentatge d’habitatge de 
promoció oficial. 

 Recels i prejudicis d’una part de la 
població als nouvinguts.  

 Poca comunicació entre les diferents 
entitats i entre aquestes i l’Ajuntament. Poca 
renovació interna de les associacions.  

 Important cost de restauració i 
manteniment del patrimoni del municipi.  
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11. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 
 

Ens els processos d'Agenda 21 es reconeix que en els municipis les autoritats locals 
tenen un paper crucial en el desenvolupament sostenible. L’administració local representa 
la comunitat i treballa en nom seu,  té un paper planificador significatiu, porta a terme, 
encarrega o influencia molts dels serveis dels quals depèn la qualitat de vida local. 
L’administració és qui gestiona o posseeix gran part de l'ambient natural i construït del 
municipi i pot influir molt en els altres mitjançant l'educació, l'assessorament, la informació 
i els exemples. És qui també pot catalitzar associacions amb altres organitzacions i té 
impacte directe com a consumidor, comprador o empresari important. 
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Síntesi de les principals dades sobre gestió ambiental municipal

 

Personal de l’Àrea de Medi 
Ambient 

Permanent: 1 tècnic de Medi ambient, 1 monitora ambiental   

Temporal:  de 3 a 6 persones brigada,  d’1 a 2 monitors o coordinadors de  
les activitats d’educació ambiental 

Àmbit Temàtic Competències de l’àrea 
 Projecte Life Aiguamolls Baix Ter Protecció  i gestió d’espais 

naturals  Montgrí: aprofitaments, prevenció 
d’incendis, lleure 

Residus  Coordinació i supervisió de recollida 
selectiva: àrees d’aportació, deixalleria 

Neteja  Neteja via pública i platges 
Incidències en el territori  Control abocaments incontrolats 

 Platges 
 Camins 
 Escorrentia i pluges 

Educació ambiental  Activitats amb les escoles  
 Camps d’estiu 
 Elaboració de programes educatius 
 Campanyes de sensibilització 

Competències de l’Àrea de 
Medi Ambient 

Altres  Manteniment de l’edifici “El Català” 

Pressupost de l’Àrea de Medi 
Ambient (2002) 

505.485,57 euros 4,2% pressupost total municipal 

 

Empresa Tasques 
SOREA Potabilitzadora i subministrament 

aigua potable 
SEARSA Depuradora 
FCC Neteja viària, neteja de platges 
FCC Recollida de residus urbans 
Recuperaciones Masnou 
(Sant Celoni) 
Santos Jorge (Mollet) 

Recollida selectiva: 
Paper i envasos  
Vidre 

FCC Deixalleria 

Empreses vinculades a la gestió 
ambiental municipal 

AMPSA Transport col.lectiu municipal 
 

Consorcis Integrants 
Consorci Alba-Ter 40 municipis (de les ribes 

del Ter i el Freser) i 5 
Consells Comarcals 

Consorci Costa Brava 27 municipis i Diputació de 
Girona 

Mancomunitat Integrants 
Mancomunitat del Servei de control de 
mosquits de la badia de Roses i Baix Ter 

7 municipis 
 

Consorcis i mancomunitats a 
les que pertany Torroella-
l’Estartit 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
Turística de la Costa Brava 

24 municipis 
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1. El municipi pertany a diferents consorcis que li permeten una millor gestió 
d’alguns aspectes, però encara manca una estratègia integral amb els municipis 
veïns que permeti una millor planificació i gestió del territori del Baix Ter 

 Una fórmula per poder cobrir les necessitats de manera eficient i racionalitzar els 
recursos locals municipis és la constitució de consorcis o mancomunitats. Torroella-
l’Estartit pertany al Consorci de la Costa Brava per a la gestió de l’aigua, a la 
Mancomunitat del Servei de control de mosquits de la badia de Roses i Baix Ter, per 
al control de mosquits de la zona i altres tasques fitosanitàries, i al Consorci Alba-Ter 
que ha de permetre una millor gestió del riu Ter i de l’espai relacionat, així com la 
posada en marxa de projectes amb els diferents municipis de la seva conca.  

 Tot i això, es fa necessari abocar majors esforços en una planificació comuna del 
territori més proper i  també potenciar la coordinació de serveis col·lectius. Torroella-
l’Estartit n’és el centre i hauria de liderar aquest procés. 

 

 

2. Falta una major relació i integració de les actuacions i dels projectes que es 
desenvolupen a les diferents àrees tècniques. Els aspectes ambientals estan 
exclusivament centrats en l’àrea de Medi Ambient sense que es doni un 
plantejament global que faci partícips les altres àrees 

 A l’Ajuntament existeix una àrea específica de Medi Ambient amb dos tècnics que hi 
treballen permanentment i altre personal de contractació temporal, especialment en 
l’època estival. Aquesta àrea ha anat assumint progressivament un major nombre de 
funcions i en aquests moments és l’àrea que centralitza la major part de la gestió dels 
aspectes ambientals. Aquest fet està creant la necessitat de reforçar-la i d’incrementar 
el seus recursos.  

 La manca de transversalitat en la gestió fa necessària una major coordinació entre les 
diferents àrees. 
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 Hi ha dèficits en el seguiment de determinades concessions com ara l’abastament i 
sanejament de l’aigua. 

 No hi ha ordenances específiques i actualitzades que regulin els diferents aspectes 
ambientals. 

 No existeix cap tipus de protocol intern o manual de bones pràctiques per al consum 
de material o energia en les activitats que es realitzen a l’Ajuntament, la reutilització de 
materials i el seu reciclatge. Aquest fet, a més, limita la funció de l’Ajuntament com a 
agent exemplificador del procés cap a la sostenibilitat que es vol iniciar. 

 

 

3. L’Ajuntament disposa de diferents canals de difusió, però no hi ha una via 
establerta per recollir de forma activa l’opinió dels ciutadans 

 Existeix una àrea pròpia dedicada a publicacions i informació municipal, que 
s’encarrega del full d’informació municipal IM i de la revista trimestral El Montgrí  que 
són els principals canals d’informació. També es disposa d'una ràdio municipal (Radio 
Montgrí), la publicació mensual de l’agenda cultural del municipi i d’una edició amb les 
activitats i entitats esportives. 

 Manquen mecanismes directes de participació. La recollida d’opinions es fa a 
través de queixes orals o escrites i en alguns casos a través de l’atenció directa. 

  En aquests moments l’àrea de publicacions està treballant en la renovació de la web 
municipal que hauria de facilitar una major permeabilitat de la informació i l’opinió en 
ambdues direccions.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 

PUNTS FORTS - OPORTUNITATS PUNTS FEBLES - AMENACES 

 El municipi pertany a diferents consorcis 
que permeten una millor gestió d’alguns 
aspectes del municipi.  

El municipi compta amb una àrea específica 
de medi ambient, amb un tècnic superior i una 
educadora ambiental.   

Existència d’una àrea de publicacions i 
informació municipal i diferents mitjans de 
difusió. En aquests moments s’està treballant 
en una web municipal. 

 

  Necessitat de majors esforços per a una 
planificació comuna del territori del Baix Ter. 

 Falta major relació i integració de les 
actuacions i projectes que es desenvolupen 
des de les diferents àrees tècniques. 

 No existeix cap tipus de protocol intern o 
manual de bones pràctiques que regulin 
aspectes ambientals en el funcionament de 
l’ajuntament. 

 Inexistència i desfasament d’ordenances 
que regulin aspectes ambientals del 
municipi. 

 Manca de coordinació i seguiment de 
determinades concessions. 

 Manca de mecanismes directes de 
participació. 
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