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Diagnosi Municipal de Banyoles 

1 Generalitats 
 

• Situació geogràfica del municipi de Banyoles 
 
Banyoles es troba situat al NE de Catalunya, a l’àrea central de la província de Girona. 
És la capital de la comarca del Pla de l’Estany, i per i més concretament a la comarca del 
Pla de l’Estany de la qual n’és la capital, i per la seva ubicació central, limita 
geogràficament amb municipis que pertanyen exclusivament a aquesta, principalment 
amb els municipis de Porqueres (nord-oest, oest i sud), Fontcoberta (nord-est i est) i 
Cornellà de Terri (sud-est).  
 
Els principals accidents geogràfics que constitueixen els límits del terme municipal de 
Banyoles són, l’Estany de Banyoles a l’oest, la riera de Vall-llobera al nord-est, la riera de 
Garrumbert a l'est i el Puig de Miànegues al sud. 
 
Es tracta d’un terme municipal petit i densament poblat, amb 15.436 habitants (2001) i 
una superfície de 10,89 km2. El creixement de població és especialment intens a partir de 
l’any 1975; actualment el municipi concentra un 60% de la població de la comarca. 
 

• Banyoles en el context geogràfic del Pla de l’Estany 
 
La capacitat estructuradora de la ciutat a nivell comarcal és molt elevada, creant una 
àrea compacta on es produeixen unes relacions molt fortes de mobilitat i de dotació de 
serveis, i que està formada per la gairebé totalitat dels municipis de la comarca. 
 
El 1996 al Pla de l’Estany hi ha una única àrea de cohesió que té com a capçalera 
Banyoles. Els municipis que formen aquesta àrea de cohesió són 9 dels 11 que té la 
comarca. Només en queden fora dos: Vilademuls (751 habitants el 1996) i Crespià (213 
habitants el 1996). Pel que fa a Vilademuls, les seves relacions de mobilitat laboral són 
més estretes amb Girona i en el cas de Crespià amb Figueres. Vilademuls és un poble 
caracteritzat per un poblament dispers en diversos nuclis disseminats amb una forta 
presència del sector agrari. Pel que fa a Crespià, la seva posició geogràfica relativament 
aïllada amb males comunicacions i a mig camí entre Banyoles i Figueres condiciona una 
major interrelació amb Figueres en detriment de Banyoles, tot i que el 1991 sí que 
formava cohesió amb l’àrea de Banyoles.  
 

Amb la resta de municipis, la intensitat de les relacions laborals amb Banyoles és molt 
gran. El 1991 el llindar més petit de cohesió era a Crespià (20,5%). Municipis com 
Porqueres (39,6%) Fontcoberta (36,4%) o Camós (36,1%), presenten valors més elevats. 
A més el 1991 els municipis de Camós, Fontcoberta, Porqueres i Serinyà fan cohesió 
amb Banyoles tant per POR com per LLTL, donant el nivell d’interrelacions més elevat.  

 

• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Sentiment de pertànyer a una mateixa 
comarca entre les municipis del Pla de 
l’Estany.  

 La capitalitat comarcal de Banyoles é 
clara.  

 Està ubicada relativament a prop de 
diferents eixos de comunicació 

 S’incrementen les interrelacions i la 
cohesió al 1996 respecte el 1991. 

 
 

 Les reduïdes dimensions del municipi dificulten 
la instal·lació de nous usos 

 Banyoles comença a tenir una interrelació 
excessiva amb la ciutat de Girona. 
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2 Descripció de l’entorn físic 
 

• Característiques climàtiques 
 
El registre de dades oficial del municipi de Banyoles, corresponent al  Servei de 
Meteorologia de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, és molt limitat (des de 2000) i 
poc representatiu, perquè  la ubicació d’aquesta estació (Puigpalter) no reflecteix amb 
exactitud la meteorologia local, especialment pel que fa a les dades de vents degut a la 
diferència orogràfica. També hi ha diferències en les precipitacions, encara que amb 
menys error. Les dades més fiables corresponen a un particular, que les recull des del 
1977 al barri de Sant Pere, o bé a les estacions de Fontcoberta i del Gironès. 
 
L’orografia de la vall del Terri propicia l’aparició de situacions d’inversió tèrmica, les quals 
afavoreixen l’acumulació de contaminants atmosfèrics a prop de la superfície. Tot i això, 
el percentatge de calmes és relativament baix, la qual cosa significa que hi ha una bona 
ventilació i renovació de l’aire.  
 

BANYOLES 2000 - 2001 

Variable Valor mig anual 

Temperatura mitjana 17,1ºC 

Mitjana de les temperatures màximes 28,3ºC 

Mitjana de les temperatures mínimes 6,65ºC 

Precipitació mensual mitjana 51,4 

Velocitat mitjana del vent 9,9m/s 

Humitat relativa mitjana 57,5% 

Font: Estació ubicada al barri de Sant Pere. Sr. Enric Estragués. 
 

• La geologia i els sòls del municipi 
 
Els materials geològics superficials del municipi són molt recents, bàsicament neògens i 
quaternaris, amb l’excepció d’alguns afloraments puntuals de margues eocèniques. 
L’estructura geològica es troba afectada per plecs i falles, que juntament amb les 
formacions de guixos en el subsòl han fet possible la implantació del sistema 
hidrogeològic del conjunt lacustre de Banyoles. 
 

L’estany de Banyoles i els estanyols de la zona lacustre es van formar per enfonsaments 
d’origen càrstic (dolines). Aquest tipus de formació, desenvolupades per fenòmens de 
col·lapse degut a la dissolució dels guixos del subsòl, és present a tota la conca lacustre. 
 
El funcionament històric del sistema lacustre ha comportat l’aparició de formacions 
travertíniques singulars. A l’Estany encara es poden veure alguns exemples de travertins en 
formació. La ciutat de Banyoles està implantada damunt aquestes calcàries travertíniques 
formades pel vessament d’aigües de l’Estany, altrament anomenades “Pedra de Banyoles”, 
que tenen un gruix aproximat de 10 metres i que en alguns punts són explotades per a la 
construcció. 
 
La comarca del Pla de l’Estany disposa d’un mapa de sòls a escala 1:25.000, propietat del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. La majoria dels sòls del municipi tenen una profunditat 
limitada, especialment al centre de la depressió de Banyoles (menys de 50 cm), degut al 
contacte amb els travertins. Molts sòls tenen problemes de drenatge i entollament superficial. 
En alguns casos hi ha limitacions degudes als pendents elevats. 
 

• El cicle hidrològic 
 
L’Estany és la reserva principal d’aigua per a les captacions superficials directes. S’alimenta 
d’aigües subterrànies provinents d’un aqüífer càrstic, amb uns 18-20 hm3 anuals. 
 
El drenatge cap al Terri, estimat en uns 14-15 hm3 anuals, té lloc a través d’un conjunt de recs 
d’origen medieval que canalitzen el vessament laminar originari fins a la riera Canaleta. 
També hi ha dos col·lectors per evacuar aigua en cas de necessitat. 
 
L’origen subterrani majoritari de les aigües fa que el Terri tingui un cabal força constant, 
situació excepcional en un riu mediterrani. També provoca que els aqüífers de la conca tinguin 
una conductivitat i una concentració de sulfats i de calci excessivament elevades. 
 
Banyoles no disposa de cap estació d’aforament dels nivells d’aigua de l’Estany i dels cabals 
dels recs de sortida i rieres d’entrada. 
 

• Riscos hidrològics i geològics 
 
La part NE de l’Estany (Lió) és la que presenta un major risc de subsidència (enfonsament) 
per fenòmens de col·apse de tipus càrstic. 
Els terratrèmols poden arribar a una intensitat màxima de IV de l’escala MSK (fins a un màxim 
de XII). 
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Alguns sòls tenen risc d’erosió, degut al seu elevat pendent. En molts altres, la saturació 
d’aigua i la presència de sulfats i carbonats poden comportar problemes tècnics per a la 
construcció. 
 
El municipi presenta un alt perill d’inundabilitat, especialment els terrenys més propers a 
l’Estany i les zones de desguàs. Els recs de sortida han perdut capacitat per acumulació 
de sediment i falta la figura d’un tècnic que s’encarregui de gestionar els col·lectors. Tot i 
això, existeixen dos col·lectors per evacuar aigua de l’estany 
 
Hi ha també un risc de sobreexplotació dels aqüífers pel consum elevat d’aigua 
subterrània. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Gran importància del sistema hidrològic 
de la zona a nivell peninsular. 

 Existència d’una xarxa de recs amb un 
alt valor natural, històric, social i 
urbanístic. 

 Presència de travertins (pedra de 
Banyoles), de gran singularitat geològica 
i valor econòmic. 

 Geomorfologia singular de la Conca de 
Banyoles. 
 

 
 

 Manca de dades meteorològiques com 
hidrològiques que permetrien millorar la gestió 
de l’aigua. 

 El planejament no contempla les 
característiques hidrogeològiques a l’hora de 
planificar el territori. No es té accés als estudis 
geotècnics de particulars. 

 Les característiques hidrogeològiques de la 
zona provoquen problemes tècnics a les 
construccions. 

 La ciutat té un risc d’inundació important, a 
més de riscos de subsidència localitzats i 
problemes en alguns sòls. 
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3 Aspectes de Sostenibilitat Ambiental 
 
3.1 Planejament i urbanisme 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

• Banyoles en el marc del Pla Territorial General de Catalunya 
 
El Pla Territorial General de Catalunya inclou la comarca del Pla de l’Estany en l'àmbit 
funcional de les comarques gironines. En el cas concret de Banyoles, el PTGC proposa 
Banyoles com a sistema d'articulació i desenvolupament del sistema central de l'àmbit 
funcional de nivell 1. Aquest sistema, tot i disposar d'energia i autonomia pròpies, guarda 
estretes relacions amb el sistema central gironí, i sobre ell pivota l'expansió d'aquell, cosa 
que permet un desenvolupament articulat i equilibrat. 
 
El seu creixement actual es deu a un saldo migratori favorable més que no pas per un 
creixement natural, senyalant el progressiu envelliment de la població. 
 
Banyoles, per la seva situació estratègica s’ha convertit en un focus d’atracció de capital 
forà en empreses de gran i mitjana dimensió. 
 

• El planejament urbanístic al municipi de Banyoles 
 
La figura que regula l’activitat urbanística al municipi de Banyoles és el text refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Banyoles aprovat per el 2001. Aquest document és una 
refosa del Pla vigent des del 1984, el qual a la vegada va representar una revisió de 
l’anterior Pla General, aprovat l’any 1956.  
 
Durant aquests 16 anys s’han aprovat 34 modificacions de Pla General, de 
característiques molt diverses, com requalificacions de sòl, aclariments a la normativa 
vigent, o per resoldre situacions concretes. S’han aprovat 11 Plans Especials per ordenar 
sectors concrets, i s’han aprovat  28 Estudis de Detall, tant per ordenar volums com per 
definir alineacions de vial. Per últim, s’han delimitat 6 noves unitats d’actuació per 
resoldre la urbanització de sectors concrets, i de les 24 existents, 6 d’elles s’han 
subdividit per agilitzar la seva execució. 
 
Règim d’usos: La normativa urbanística regula els usos a les diferents zones de sòl urbà 
establertes. En el sòl no urbanitzable regula els usos admesos i es fixen els usos 
prohibits, d’acord amb les condicions que es fixen a la mateixa normativa. 
 

Patrimoni cultural i arquitectònic: El Pla General defineix un Pre-Catàleg d’elements que pel 
seu interès històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic, han de disposar d’una especial 
protecció. 
 
Equipaments: Estan inclosos en el sistema d’equipaments del TRPGOU els sòls i edificis que 
es destinin a usos públics o col·lectius al servei de la població. 
 
 

• Estructura urbana: el Pla General de 1984 
 
L’estructura urbana plantejada l’any 1984 en el PGOU es pot sintetitzar en: 
 
a) Integrar els barris de la vessant est de la Canaleta a un sistema urbà unitari, plantejant nous 
elements d’infraestructura viària i de serveis  
 
Es planteja una anella de circulació perimetral al centre urbà, esquema circulatori perimetral 
reforçat amb uns eixos transversals que connecten la ciutat en direcció est-oest. També es 
proposa orientar el creixement de la ciutat cap al sector de llevant, urbanitzant les àrees 
intermèdies entre els barris d’aquest sector. Així, s’estableix una solució de continuïtat entre el 
centre i els barris perifèrics, possibilitant-ne la seva integració a l’estructura de la ciutat i 
evitant-ne la marginació. 
 
b) Solució a la travessia de la circulació Girona-Olot 
 
El nou traçat que el Pla General proposa que la circulació Girona-Olot arranqui del municipi de 
Porqueres, segueixi la vora de la Canaleta, travessi l’eix Camós-Vilavenut i continuï fins a 
desembocar a la plaça circular del final de l’eix Guèmol-Monestir. A partir d’aquest punt i 
seguint el camí de Figueroles, anirà a enllaçar amb la variant externa. 
 
c) Ordenació paisatgística i esportiva del front de l’estany: els recs 
 
Per evitar un front edificable continu, i aprofitant les franges lliures i vegetals que els recs han 
deixat, el Pla General potencia quatre penetracions de l’estany a la ciutat -”els dits verds”- 
revalorant el paper dels recs i convertint-los en espai de comunicació visual i de vianants. El   
Pla del 84 ja apuntava la necessitat de desenvolupar un Pla Especial de Recs. Els recs 
s’ordenen bàsicament amb edificació aïllada, sòl lliure i jardins privats, verds públics i 
equipaments que es relliguen amb el front arbori del Passeig de l’Estany.  
 
Altres actuacions que revaloritzen la gran qualitat paisatgística i ambiental de l’entorn de 
l’estany són la supressió de la circulació de vora d’aquest, el Pla Especial de l’Entorn de 
l’Estany (que en regula la seva protecció ambiental, ordenació i restauració), el Pla Especial 
Illes Front d’Estany (per controlar les edificacions noves i existents a primera línia d’estany, 
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amb la incoació i declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional d’aquest front com a jardí 
històric) i la modificació puntual del Pla General per a la regulació de les 
Telecomunicacions.  
 
 
d) Estructuració d’usos 
 
L’edificació aïllada ocupa la meitat del sòl urbà. La forma d’ocupació prevista respecta la 
tipologia edificatòria plurifamiliar entre mitgeres al centre urbà, que es converteix en 
edificació residencial aïllada en els sectors d’eixample, així com en els nous creixements 
proposats. L’ús industrial es concreta en una àmplia àrea immediata a l’existent, al sector 
sud-est, aprofitant l’estructura plana del territori i la seva proximitat als eixos principals i 
d’accés a Banyoles. 
  

• Estat actual de les propostes del Pla General de 1984 
 
La previsió que el creixement de la ciutat s’efectués cap al sector de llevant, urbanitzant 
les àrees buides intermèdies, encara està pendent en una bona part.  
 
En la dinàmica edificatòria de la ciutat hi predominen les actuacions aïllades, bàsicament 
de rehabilitació a la zona del barri vell i de construcció d’habitatge unifamiliar a la zona de 
xalets aïllats. En el cas de l’habitatge unifamiliar, es tracta d’una tendència iniciada ja fa 
anys que continua vigent i que configura una ciutat extensiva i poc densa. Les úniques 
actuacions efectuades en forma de paquet corresponen, d’una banda, a la urbanització 
de la Vila Olímpica en motiu de les Olimpíades de l’any 1992 (promoguda per 
l’INCASOL) i la urbanització de l’àmbit corresponent al Pla Especial Les Saques, 
d’iniciativa privada.  
 
Pel que fa a l’esquema viari proposat pel Pla General, la Ronda Interior i l’eix transversal 
Guèmol-Monestir es troben executats gairebé en la seva totalitat. Els altres eixos que 
havien de completar l’esquema circulatori previst no estan urbanitzats ja que el sector de 
llevant no s’ha desenvolupat urbanísticament. La travessia de la circulació Girona-Olot es 
realitza actualment per la variant de Banyoles, que es va materialitzar com a via 
interurbana l’any 1992. La travessia urbana, prevista en el Pla General, ja no té el sentit 
inicial. 
 
L’ordenació paisatgística i esportiva del front d’estany s’ha pogut materialitzar amb la 
urbanització de la Vila Olímpica i tota l’actuació al Parc de la Draga amb una actuació 
unitària de conjunt. A la resta del front d’estany s’ha redactat el “Pla Especial de Reforma 
Interior de les Illes Front d’Estany” per regular les edificacions d’acord amb les condicions 
especials que presenta. 
 

La tercera part de les 24 Unitats d’Actuació previstes s’han executat. Aquestes actuacions 
representen la urbanització d’una superfície de 329.701m2, és a dir, el 72% dels 455.851 m2 
previstos en el PGOU, per tant, resten encara per urbanitzar 128.525 m2 de terreny inclosos 
en sòl urbà. La resta, excepte la UA21, han iniciat l’expedient, però no s’han resolt 
definitivament. De les 6 noves unitats amb un total de 50.057 m2, s’han executat la meitat que 
representen el 75% amb 37.380 m2. Resten 12.677 m2 de les altres tres unitats. 
 
Dels vuit Plans Parcials ordenats, la meitat s’han executat en la seva totalitat (UP2, UP3, UP4 
i l’UP6). La resta es troben aturats o no s’han iniciat.  
 
Pel que fa als Plans Especials, el Pla Especial de Conservació i Millora del Barri Vell del Barri 
Vell, promogut per iniciativa privada, s’ha endegat el mecanisme per poder-lo iniciar. El Pla 
Especial de transformació d’ús a Les Saques s’ha materialitzat.   
 
 

• Usos del sòl 
 
El territori ordenat per aquest Pla General es classifica, a efectes del règim jurídic del sòl, en 
urbà, urbanitzable programat o no programat i no urbanitzable. Aquesta classificació queda 
grafiada en els plànols a escala 1/5.000 “Estructura General i Orgànica del Territori” i d’escala 
1/1.000 “Ordenació del sòl urbà i urbanitzable”. 
 
El sòl urbanitzable es convertirà en urbà a través de l’execució del planejament segons els 
procediments establerts en l’ordenament urbanístic. El sòl no urbanitzable no es podrà 
transformar en urbanitzable durant la vigència d’aquest Pla General. 
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Resum de superfícies pels diferents tipus de sòl. Banyoles. 2002 

Tipus de sòl Superfície Percentatge 
Urbà 282,75 Ha 25,75 %

Urbanitzable Programat 
 Desenvolupat 
 No desenvolupat 

26,83  Ha
37,22  Ha

Urbanitzable No Programat  
 Desenvolupat 
 No desenvolupat 

26,76 Ha
18,75 Ha

9,98 %

No Urbanitzable 705,69 Ha 64,27 %
Font: Ajuntament de Banyoles.  

 

• Usos permesos a les diferents tipologies de sòl 
 
En sòl urbà i urbanitzable es dóna prioritat a l’ús residencial, el qual es pot acompanyar 
amb d’altres usos no residencials però que necessàriament han d’ésser compatibles amb 
aquest ús bàsic.  El 80% del sòl urbà i urbanitzable de Banyoles (304 Ha, un 56% de tot 
el territori municipal) admet com a ús principal el residencial destinat a habitatge, 
permetent en general l’aparcament-magatzem, el residencial-hoteler, el comercial, 
oficines i serveis privats, sanitari, sòciocultural, docent i restauració. L’exclusivitat de l’ús 
d’habitatge només es dona en zones perifèriques de la ciutat o en àmbits ja 
desenvolupats d’acord amb les previsions del Pla.  
 
La resta de sòl edificable (76 Ha) permet activitats industrials complementades amb els 
usos d’aparcament-magatzem, comercial, oficines i serveis privats, sanitari, sòciocultural, 
docent, restauració i esportiu.  
 
En sòl no urbanitzable es prioritzen els usos agrícoles, pecuaris i forestals enfront del 
residencial, segons la naturalesa i destí de cada finca. Els usos permesos es regulen 
específicament per a cada tipus de sòl. 
 

• Distribució geogràfica dels usos del sòl i densitat edificatòria 
 
El planejament urbanístic vigent preveu dos paquets d’usos, el residencial-habitatge i 
l’industrial, diferenciats per l’ús majoritari que es preveu, però amb una base comuna 
formada per la resta del ventall d’activitats. 
 
El sòl destinat a habitatge com a ús bàsic se situa prop de l’estany i s’escampa cap al 
centre, nord i sud del nucli de població. La densitat màxima coincideix amb la zona del 

barri vell (20 ha – 6% sòl residencial), caracteritzat per edificacions de fins a 4 plantes d’alçada 
i carrers estrets. Al voltant del barri vell, escampant-se al llarg de l’antiga carretera de Girona a 
Olot, es concentra la tipologia d’habitatges plurifamiliars amb densitat edificatòria mitja (74 ha 
– 24%). A les zones orogràficament més elevades, així com a l’eix marcat pel carrer Mossèn 
Constants, s’hi situa la densitat més extensiva (203 ha – 70%). 
 
El sòl industrial resta concentrat a la perifèria en direcció a ponent. La zona situada en sòl 
urbà, seguint l’eix marcat per la carretera de Mata i el primer tram del Passeig de la Farga,  
només admet indústries toves, i la resta de sòl destinat a la indústria més dura (sòl 
urbanitzable NP3, ampliació NP3, UP4, UP5, UP6). 
 
 

• Ubicació i característiques de les zones industrials 
 
A Banyoles les indústries més “contaminants” o dures es troben en el perímetre del sòl urbà, 
llindant amb sòl residencial, mentre que indústries més toves moltes vegades es troben 
entremig de les indústries dures.  
 
El fet que no hi hagi una separació progressiva i equilibrada entre les zones 
residencials/comercials i les zones industrials, especialment les més dures, ocasiona 
problemes de sorolls, vibracions, contaminació atmosfèrica i especialment males olors. És el 
cas de la indústria alimentaria, una de les més importants del municipi amb 21 establiments, 
que es localitza a la zona industrial del P.E.III. La majoria d’empreses són anteriors a l’any 
1990, època en que es  trobaven més allunyades de la zona urbana. L’augment de sòl urbà en 
aquesta zona ha propiciat un seguit d’incompatibilitats amb els usos tradicionals industrials, 
principalment degut a les fortes olors i sorolls que emeten els escorxadors durant les hores de 
treball.  
 
El Pla  General d’Ordenació Urbana del municipi preveu alguns canvis en els usos industrials 
de determinades zones. Per exemple, preveu canviar l’ús industrial que actualment presenta 
la zona delimitada pels carrers Álvarez de Castro – Barcelona – Girona – Badalona – 
Constància per l’ús residencial, actuació inclosa dins el Pla Especial P.E.III. La “Modificació 
puntual del P.G.O.U. de Banyoles” també canvia la qualificació d’illes d’industrials a 
residencial plurifamiliars a la Subzona S.63, entre el C/ Girona i el C/ Blanquers.  
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Regulació i ordenació  ambiental de 
l’entorn de l’Estany (sector llevant). 

 Cohesió de la taca urbana. 

  Molta superfície d’espais verds. 

 

 Banyoles és una ciutat extensiva, 
amb un gran consum del territori. 

 Amb el planejament urbanísitc 
vigent, la majoria de les hortes 
tendiran a desaparèixer. 

 No hi ha un Pla Especial de 
Protecció del sòl no urbanitzable. 

 Pla concebut ja fa 19 anys i no ha 
estat modificat. 

 No es coneix si l’oferta de sòl 
industrial és suficient per acollir la 
indústria amb necessitat de 
traslladar-se. 

 

 
 

OPORTUNITATS AMENACES 

 Bones declaracions d’intencions al 
Pla General vigent. 

 Potencialitat de crear una 
connectivitat entre diferents espais 
verds de la ciutat.  

 Possibilitat d’elaborar un PERI amb 
l’objectiu de traslladar la indústria que 
encara existeix al nucli habitat cap als 
polígons industrials. 

 No hi ha un Pla Especial dels recs, 
tot i que el PGOU ja preveia fer-lo. 

 La barreja d’usos del sòl 
incompatibles entre ells. 
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3.2 Mobilitat 
 

• Síntesi de la situació actual 
 
La mobilitat, juntament amb els usos del sòl i planejament urbanístic, és un aspecte 
ambiental que es relaciona d’una manera més directa amb l’estructura del municipi i el 
model de comportament de la població. Així la mobilitat pot condicionar de manera 
directa o indirecta aspectes tant diferents com la viabilitat urbanística, l’equitat social o la 
sostenibilitat ecològica d’un municipi. En la majoria de països desenvolupats es 
generalitza la tendència  a un increment progressiu de les necessitats de desplaçament 
de la població, tant pel que fa a la quantitat de desplaçaments com en la seva distància 
recorreguda.  Així per intentar assolir una major sostenibilitat del municipi és clau actuar 
sobre la mobilitat potenciant una mobilitat basada en els desplaçaments a peu o en 
bicicleta, el transport públic i l’ús de combustibles menys contaminants. 
 

• La mobilitat a la comarca del Pla de l’Estany 
 
Mobilitat per motius d’estudi 
 
La mobilitat per motius d’estudis ha augmentat amb nivells globals, la qual cosa és lògica 
donat que el nombre d’habitants en aquest mateix període (1991-1996) ha augmentat a 
la comarca en uns 3.000 habitants. Cal destacar però que els moviments amb destinació 
a Banyoles s’han vist reduïts tot i aquest increment de població, mentre que els que 
tenen com a destí altres municipis s’han vist incrementats bàsicament per les 
destinacions a Girona fet que s’explica per la presència de la Universitat de Girona en 
aquest mateix període. 
 
Els municipis de la pròpia comarca, encapçalats per Porqueres, són els que conformen 
l’àmbit funcional educatiu pel que fa als desplaçaments amb destinació als centres 
escolars de Banyoles. Hi , i on cal destaca també el municipi de Besalú (Garrotxa), que 
queda incorporat dins el mapa escolar del municipi.  
 
Barcelona i Girona són les principals destinacions extracomarcals: recullen el 63 % dels 
desplaçaments per estudis des de Banyoles, bàsicament perquè ofereixen estudis 
universitaris. 
 
La taula següent mostra la distribució modal, el tipus de transport utilitzat per a realitzar 
els desplaçaments per motius d’estudi: Ccol·lectiu (autobús, etc.), individual o privat 
(cotxe, moto o bicicleta) i altres (a peu, o no es desplaça). 
 

Distribució modal del desplaçament per motius d’estudi 

 Transport 
col·lectiu 

Transport privat Altres TOTAL 

 1991 1996 1991 1996 1991 1996 1991 1996 
Des d’altres 
municipis 

299        263 572 476 105 11 976 750

A altres 
municipis 

236        398 252 477 53 8 541 883

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Mobilitat laboral: desplaçaments des d’altres comarques i cap a d’altres comarques 
 
Les dades del període 1991-1996 mostren un increment global de la mobilitat laboral a la 
comarca. S’incrementen els moviments a l’interior de la comarca (entre municipis) que passen 
de 6.930 a 7.345 (+415), s’incrementen els desplaçaments a altres comarques que passen de 
1.500 a 2.137 (+632) i també augmenten els desplaçaments que des d’altres comarques 
venen a treballar al Pla de l’Estany de 1.045 a 1319 (+274).  
 

Evolució global de la mobilitat laboral al Pla de l’Estany. 1991 - 1996 

 1991 1996 Var. 91 - 96 

Desplaçaments interns 6.930 7.345 415 

Desplaçaments a d’altres comarques 1.500 2.137 637 

Desplaçaments des d’altres comarques 1.045 1.319 274 

         Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
L’increment més accentuat s’observa en els desplaçaments a altres comarques per sobre dels 
desplaçaments interns i dels procedents d’altres comarques, la qual cosa posa de manifest el 
caràcter residencial de la comarca. Per tant, ha augmentat notablement el nombre de 
persones que viuen al Pla de l’Estany però treballen a altres comarques. 
 

Evolució de la mobilitat laboral (%). Pla de l’Estany. 1991 – 1996 
  1991 % 1996 % Var. 91-96 
Desplaçaments interns 6.930 82,2 7.345 77,5 415 
Desplaçaments a d’altres comarques 1.500 17,8 2.137 22,5 637 
POR al Pla de l’Estany 8.430 100 9.482 100 1.052 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 

Mobilitat laboral. Desplaçaments a d’altres comarques. Pla de l'Estany. 1991-1996 

Comarca 1991 % 1996 % 
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Gironès 999 66,6 1268 59,3
Garrotxa 133 8,9 300 14,0
Alt Empordà  118 7,9 179 8,4
Barcelonès 84 5,6 131 6,1
Selva 60 4,0 91 4,3
Baix Empordà 36 2,4 67 3,1

 
 
El 1996 el 53,6% dels desplaçaments procedents d’altres comarques provenien del 
Gironès, el 15,8% de la Garrotxa i el 10,5% de l’Alt Empordà. Aquestes 3 comarques 
concentren el 80% dels desplaçaments de fora. En relació a 1991 s’observa que s’ha 
incrementat els procedents del Gironès (46,3% el 1991) i han disminuït els de la Garrotxa 
i l’Alt Empordà (20,6% i 12,6%).  
 

Mobilitat laboral. Desplaçaments des d'altres comarques. Pla de l’Estany. 1991-1996 

 1991 % 1996 % Tendència

Gironès 484  46,3 707 53,6 ↑ 
Garrotxa 215  20,6 208 15,8 ↓ 
Alt Empordà 132  12,6 139 10,5 ↑ 
Baix Empordà  54  5,2 49 3,7 ↓ 
Barcelonès 49  4,7 30 2,3 ↓ 
Selva 38  3,6 62 4,7 ↑ 

 
Mobilitat laboral a l’interior de la comarca  
 
Pel que fa a la mobilitat laboral a l’interior de la comarca, entre 1991 i 1996 s’observa un 
increment global de 415 desplaçaments, passant de 6.930 a 7.345. Això significa que ha 
augmentat la població que té el lloc de residència i el lloc de treball al Pla de l’Estany. 
 
 
Banyoles ha passat de ser una ciutat atractora d’ocupació a ser una ciutat residencial  
 
 
 
 
 
 

Mobilitat laboral. Evolució municipal Pla de l'Estany 1991-1996 

1991 1996 

Residencials Atractors d'ocupació Residencials Atractors d'ocupació 
Camós Banyoles Banyoles Cornellà del Terri 
Esponellà Cornellà del Terri Camós Palol de Revardit 
Fontcoberta    Crespià Crespià Serinyà
Porqueres Palol de Revardit Esponellà   
St Miquel de Campmajor   Fontcoberta   
Serinyà   Porqueres   
Vilademuls   St Miquel de Campmajor   
    Vilademuls   
 

• La mobilitat laboral de la ciutat de Banyoles 
 

Mobilitat laboral. Entrades i sortides. Banyoles 1991-1996 

  1991 1996 Evol.91-96 
Mobilitat interna 3.106 3.251 145
Entrades diàries 1.657 1.836 179
Sortides diàries 1.623 2.431 808

 
En el cas de la ciutat de Banyoles, s’observa un increment global de la mobilitat, centrat, d’una 
manera majoritària, en les sortides. Entre 1991 i 1996 la població que viu a Banyoles però es 
trasllada a treballar a altres municipis s’ha incrementat en 808 persones. Això posa de 
manifest el caràcter residencial de la ciutat. 
 

Mobilitat laboral. Principals orígens amb destí a Banyoles.1991-1996. 
 

Desplaçaments 1991 1996 Tendència 
Interns 3.106 65,21 3.251 63,91 ↓ 
Des d'altres municipis 1.657 34,79 1.836 36,09 ↑ 

 
Municipis Total % Total % Tendència 
Porqueres 492 10,33 521 10,24 ↓ 
Girona 150 3,15 193 3,79 ↑ 
Fontcoberta 133 2,79 145 2,85 ↑ 
Cornellà  del Terri 103 2,16 108 2,12 ↓ 
Camós 94 1,97 83 1,63 ↓ 
Serinyà  65 1,36 87 1,71 ↑ 
Salt 45 0,94 78 1,53 ↑ 
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Besalú  44 0,92 37 0,73 ↓ 
Esponellà  38 0,80 38 0,75 = 
Figueres  36 0,76 27 0,53 ↓ 
Olot  29 0,61 40 0,79 ↑ 
Barcelona  28 0,59 12 0,24 ↓ 
St Miquel de Campmajor 23 0,48 19 0,37 ↓ 
Mieres  22 0,46 13 0,26 ↓ 
Vilademuls 21 0,44 15 0,29 ↓ 

 
 

Mobilitat laboral. Principals destins amb orígen a Banyoles.1991-1996. 
 

Desplaçaments 1991 1996 Tendència
Interns 3.106 65,7 3.251 63,91 ↑ 
A d'altres municipis 1.623 34,3 1.836 36,09 ↑ 

 
Municipis Total % Total % Tendència
Girona  412 8,71 604 24,85 ↑ 
Cornellà del Terri 321 6,79 481 19,79 ↑ 
Porqueres 227 4,80 274 11,27 ↑ 
Barcelona  48 1,02 80 3,29 ↑ 
Camós  44 0,93 47 1,93 ↑ 
Sarrià de Ter 40 0,85 33 1,36 ↓ 
Fontcoberta 33 0,70 92 3,78 ↑ 
Besalú  32 0,68 69 2,84 ↑ 
Palol de Revardit 28 0,59 48 1,97 ↑ 
Llagostera  25 0,53 31 1,28 ↑ 
Crespià  24 0,51 8 0,14 ↓ 
Figueres  21 0,44 37 1,52 ↑ 
Olot  17 0,36 41 1,69 ↑ 
Salt  16 0,34 25 1,03 ↑ 
Celrà  11 0,23 19 0,78 ↑ 

 
 

• Parc d’automòbils 
 

Dins del conjunt de Catalunya, les comarques gironines presenten un elevat nombre de 
vehicles per cada 1.000 habitants (índex de motorització). Del total de 19.607 vehicles que 
conformen el parc mòbil del Pla de l’Estany, 11.386 corresponen a Banyoles, fet que suposa 
un 58,07%, repartits de la següent manera: 7790 turismes, 1339 camions i furgonetes, 781 
motocicletes, 1156 ciclomotors, 187 tractors, 125 remolcs i 8 autobusos.  
 
Des de 1998 fins a finals de l’any 2002, el parc mòbil de Banyoles s’ha incrementat un 14%, 
mentre que l’evolució de l’índex de motorització s’ha mantingut més estable amb un 
creixement més equilibrat, d’aproximadament un 8,5%. 
 

Any Vehicles (unitats) Turismes (unitats) Vehicles/1000 
habitants 

Turismes/1000                   h

1998 9999   7057 676,52 480,79
2002 11386    7790 734,58 502,58

Font: Ajuntament de Banyoles 
 

Índex de motorització

300
400
500
600
700
800
900

1000

Catalunya Comarques Gironines Banyoles

Any 1998
Any 2002

 

• Transport Públic 
 
Banyoles no disposa de transport públic urbà. No obstant, té 3 parades pels autobusos que 
realitzen el transport interurbà.  
La companyia que realitza el transport interurbà és la TEISA, que disposa de 3 línies: 
 

• Línia Barcelona - Banyoles – Olot 
• Línia Girona – Banyoles – Olot 
• Línia Figueres – Banyoles 

• Xarxa Viària 
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Bona part de la mobilitat interna de Banyoles s’estructura a partir de la carretera de Mata, 
carrer Álvarez de Castro i carrer Alfons XII. Aquesta és la principal via d’entrada, sortida i 
distribució del trànsit per dins de la ciutat. 
 
L’altre principal via d’accés al municipi és el Passeig de la Farga, entrada i sortida molt 
habitual connectada directament amb la variant, i a causa de la proximitat amb el polígon 
industrial de la Farga, principal via d’accés de vehicles pesants i camions, on aquests es 
solen incorporar en bona mesura a la Ronda Monestir. 
 
També cal destacar les entrades i sortides de vehicles per la carretera de Camós, el 
Passeig de la Puda i la carretera de Figueres, vies d’entrada i sortida pels habitants dels 
pobles veïns.  
 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diagnosi municipal 
 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 La capacitat d’autocontenció del 
municipi permet que un percentatge 
important de població treballi al mateix 
municipi, evitant desplaçaments. 

 Existeix una bona bona comunicació 
viària intermunicipal. 

 Bona articulació dels desplaçaments 
per motius d’estudi. 

 Existeixen diferents trams de carril 
bici però s’ha de potenciar aquesta 
pràctica. 

 Banyoles té un model de 
creixement expansiu que obliga 
cada vegada a trajectes més llargs. 

 Augment notable dels 
desplaçaments amb vehicle privat a 
tota la comarca 

 Índex de motorització elevat  

 La mobilitat per sexes varia 
notablament. 

 La majoria de desplaçaments 
externs per estudis es realitzen en 
transport privat 

 Augment notable de la funció 
residencial del municipi. 

 Pocs espais peatonalitzats 

 Els vehicles reben en moltes zones 
un tracte preferencial respecte als 
vianants. 

 Ús de la bicicleta baix 
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3.3 Sistemes naturals i diversitat biològica 
 

• Síntesi de la situació actual 
 
La diversitat biològica del municipi de Banyoles està condicionada principalment per la 
presència de l’estany. Tot i que al llarg de la història s’han modificat les característiques 
naturals de l’ambient lacustre que conforma l’estany i la resta d’estanyols i ambients 
humits, aquest conserva encara una gran riquesa natural, que ha motivat la protecció 
d’aquesta zona a partir de diferents figures jurídiques: 
 
- Paraje Pintoresco (1951). Primera declaració que pretén garantir la 

conservació del paisatge de l’estany. 
- PEIN (1992): L’àrea lacustre de l’estany va entrar a formar part de la xarxa 

d’espais naturals protegits de Catalunya. Dins les figures de protecció de l’entorn, es 
tracta de la més baixa. 

- Conveni internacional Ramsar de zones humides (2002). Tot i estar pendent 
d’acceptació,  suposaria un reconeixement a nivell mundial de l’estany i podria 
convertir-lo en un incentiu perquè fos declarat Parc Natural. 

 

DADES SOBRE ELS SISTEMES NATURALS I LA BIODIVERSITAT DEL MUNICIPI 

Domini biogeogràfic Terra baixa mediterrània 

Terrenys inclosos al PEIN 155 ha (14% dels terrenys municipals) 

Prioritaris No prioritaris Hàbitats d’Interès Comunitari presents 

3  8

Flora Fauna Nombre d’espècies protegides  

18  169

Espècies extingides  espinós, tortuga d’estany (probablement), llúdriga, 
Potamogeton densus (probablement) 

Espècies exòtiques introduïdes tortuga de Florida, cranc de riu americà, visó americà, 
plàtan, pollancre híbrid, piracanta, robínia i 12 
espècies de peixos  

Principals amenaces i impactes sobre els 
espais naturals del municipi 

Activitats recreatives i esportives, introducció 
d’espècies exòtiques, urbanització del litoral de 
l’estany, pesca esportiva, contaminació dels recs  

Font: LIMNOS - Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca 
 

• Biodiversitat vegetal i bacteriana al municipi 
 
El municipi de Banyoles se situa dins el domini forestal de l'alzinar, però el fet de tenir una 
important zona humida com és l’Estany, amb espècies i comunitats pròpies d’aquests 
ambients i sovint escasses en els territoris mediterranis, origina un paisatge únic i peculiar 
dominat per uns gradients de vegetació a l'entorn de la seva riba.  
 
La vegetació caracteritza una sèrie d’hàbitats considerats d’interès comunitari (11) per la Unió 
Europea i, en alguns casos, de protecció prioritària i de gran raresa a Catalunya: canyissars 
de mansega, vernedes, jonqueres mediterrànies, herbassars humits, vegetació submergida o 
flotant, etc. 
 
L’entorn de l’Estany conté diverses espècies protegides i d’especial interès (18), com les 
falgueres Thelypteris thelypteroides (protegida pel PEIN) i Ophioglossum vulgatum, l’hepàtica 
Riccia fluitans, diferents tipus d’espigues d’aigua (Potamogeton spp.), joncs, càrexs, 
Ranunculus lingua (desaparegut?), etc. 
 
El bosc de ribera, primera comunitat boscosa que s’estableix a prop de l’aigua,  ha estat molt 
alterat i sovint s’hi ha plantat pollancres i plàtans. Tot i això, després de les actuacions per 
restaurar l'Estany durant els Jocs Olímpics, i la regulació d'algunes activitats, s'ha recuperat 
part de la vegetació potencial a algunes zones de l'entorn de l'Estany. Les zones properes a 
rius i llacs per naturalesa tenen una capacitat de recuperació molt elevada. L'entorn de 
l'Estany de Banyoles té una elevada potencialitat per recuperar la vegetació de ribera, siguin 
canyissars, prats humits, aiguamolls o, pròpiament, el bosc de ribera. 
 
Als turons de l’entorn de l’estany hi trobem petits boscos on l’espècie dominant és l’alzina, 
però degut a la seva antiga explotació i a les posteriors repoblacions amb pi blanc, aquesta 
espècie ha acabat dominant a la majoria de boscos. 
 
La zona urbana tindria una vegetació potencial higròfila, però actualment es troba restringida a 
l’interior i l’entorn dels recs, especialment prop de l’Estany. La ciutat de Banyoles conté 
nombrosos espais verds urbans i una proporció elevada d’arbres (0,38 arbres per habitant), 
majoritàriament no autòctons (63 %). Alguns barris tenen una gran densitat de zones verdes. 
Hi ha algunes espècies ornamentals problemàtiques, degut al fruit o el pol·len. 
 

Percentatge d’arbres autòctons i no autòctons a l'arbrat urbà de Banyoles 
 37%

63%

Arbres autòctons

Arbres no
autòctons

 
 
 

Font: Inventari d'arbrat viari, mobiliari urbà i espais verds de Banyoles. 
Ajuntament de Banyoles. Any 2001 
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Les característiques especials de les aigües, riques en sulfats i carbonats, afavoreixen el 
desenvolupament de comunitats bacterianes singulars relacionades amb els cicles del 
sofre, el carboni i el ferro, molt aparents a la font de la Puda i l’estanyol de Can Cisó. 
 
 

• Biodiversitat animal 
 
La importància de les comunitats animals també està especialment relacionada amb la 
presència de les zones humides.  
 
Al municipi hi ha una gran diversitat d’espècies protegides i d’interès especial (169): les 
nàiades o musclos d’aigua dolça, la tortuga de rierol, alguns peixos autòctons com la 
bavosa de riu, la bagra, etc.  
 
Entre els invertebrats terrestres, destaca la presència de la papallona de Graells 
(Graellsia isabellae) en alguns boscos del PEIN. 
 
Malauradament, algunes espècies interessants com l’espinós, la llúdriga o la tortuga 
d’estany s’han extingit durant els darrers anys. 
 
També hi ha espècies introduïdes que representen una amenaça per a les espècies 
autòctones: la tortuga de Florida, el visó americà, el cranc de riu americà i una gran 
varietat de peixos molt abundants a l’Estany (la gambússia, el black-bass, el peix sol, la 
carpa, etc.). 
 
Algunes espècies protegides d’aus aquàtiques i de zones humides nidifiquen a l’Estany 
(és el cas del martinet menut, el rascló, el blauet o, fins fa pocs anys, el balquer).  
 
És especialment destacable com a lloc d’hivernada o de descans puntual durant els 
viatges migratoris de nombroses espècies (fotges, diverses espècies d’ànecs, morells i 
cabussons, corbs marins, esplugabous i altres ardèids, etc.).  
 
La fauna urbana es caracteritza per la presència d’algunes espècies problemàtiques com 
els coloms, estornells i pardals i l’expansió de la tórtora turca. A l’Estany, hi són també 
excessivament abundants els gavians, especialment durant el període hivernal. 
 

Principals problemes i amenaces relacionades amb la fauna del municipi 
 

 Problema Conseqüència 

Peixos Reintroducció de peixos foranis  Desaparició d’espècies autòctones 

Amfibis Pèrdua d’hàbitats humits degut a la , 
contaminació i urbanització de la riba de 
l’estany i dels recs 

Introducció de peixos depredadors i cranc de 
riu americà que es mengen les postes d’ous 

Pèrdua d’individus  
 
 

Rèptils Introducció de la tortuga de Florida, espècie 
competidora i voraç 

Disminució de la població de la 
tortuga d’estany (espècie protegida 
per la legislació estatal i europea) 
fins a desaparèixer 

Mamífers Contaminació de les aigües, manca de 
connectivitat del espais fluvials 

Cria del visó americà a les granges de pells 

Desaparició de la llúdriga 
 
Plaga de visons a les zones 
humides 

Aus Proliferació de gavians i coloms que 
s’alimenten a l’abocador i als camps de 
conreu 

Contaminació de les aigües degut 
als excrements 

 
 
Les espècies animals i vegetals estan afectades per una sèrie d'amenaces vinculades a les 
activitats humanes directa o indirectament. La massificació turística, les molèsties, sorolls, la 
carretera de circumval·lació, l'acostament de les barques a les ribes i la creació de caminets a 
tot l'entorn de l'Estany en són alguns dels problemes directes. A la vegada, també afecten 
l'entorn de l'Estany la introducció d'espècies d'animals exòtics i plantes de jardí foranes que 
han provocat l'extinció o disminució d'alguna de les espècies pròpies de la zona. 

 
Percentatge dels peixos autòctons i no autòctons de l’estany de Banyoles 

 
 
 
 

 

 

25%

75%

Peixos autòctons

Peixos no autòctons

Font: LIMNOS - Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca 
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• Estat de conservació dels espais naturals del municipi 
 
L’estany de Banyoles té un estat de conservació estable, fruit de les accions de 
conservació i recuperació preses a l’entorn de 1992. 
Destaca la recuperació de la vegetació en algunes zones (Puda, Lió, caseta de fusta, 
Amaradors, etc.), tot i presentar encara un aspecte embardissat i immadur. Hi ha el perill 
que les estassades facin recular el procés de maduració i que s’expandeixin algunes 
espècies exòtiques, com les piracantes. 
Les aigües mantenen una bona qualitat, malgrat els riscos d’acumulació de sulfhídric, 
infiltracions de purins i excés de gavians. No es pot dir el mateix de l’estanyol del Vilar, 
que continua eutròfic i amb un estat pèssim de conservació de la vegetació litoral. 
 
Tot i estar inclòs al PEIN i a Ramsar, l’Estany té encara moltes mancances de gestió: no 
té un Pla Especial de Gestió ni un òrgan encarregat de portar-lo a terme, el Reglament 
d’Activitats de l’Estany no té potestat sancionadora, la gestió dels municipis de Banyoles i 
Porqueres s’ha portat de manera independent i sense un personal ni un pressupost 
específics, etc. En canvi, s’han establert un vedat de pesca i diversos itineraris 
senyalitzats. 
 
El Puig de Sant Martirià presenta un estat de conservació baix, amb restes de bosc molt 
degradades i activitats il·legals com el motocròs. 
Els espais agrícoles i d’hortes estan en regressió i molts es troben en zones definides pel 
Pla General com a urbanitzables. Els boscos del municipi, en canvi, es troben 
principalment en zones verdes. 
 
Durant els darrers anys, la majoria d’hàbitats de l’estany de Banyoles s’han anat 
recuperant. Les obres de restauració de l’entorn de l’estany que es van portar a terme el 
1992 com a contrapartida a la celebració dels Jocs Olímpics van ser positives per aquest 
espai natural, ja que han permès la recuperació del bosc de ribera en alguns indrets. De 
la mateixa manera, la desaparició de les barques de motor ha suposat una millora de la 
qualitat de l’aigua de l’estany i la recuperació de zones amb vegetació submergida i amb 
travertí. 
 
Els estanyols del voltant de l’estany presenten un estat de conservació saludable, a 
excepció de l’estanyol del Vilar, que es troba bastant contaminat. Els estanyols de la 
Puda són un bon exemple de dinamització d’un espai natural, ja que s’hi ha condicionat 
un itinerari que permet gaudir d’aquella zona sense malmetre-la. 
 

• Connectivitat dels espais de la comarca 
 
El municipi de Banyoles i l’Estany tenen una situació privilegiada com a connectors entre: 
la plana empordanesa i el prepirineu garrotxí, el Ter i el Fluvià, els Parcs Naturals dels 

Aiguamolls i de la Zona Volcànica. La connectivitat d'aquesta zona amb altres espais naturals 
podria estar garantida amb la creació de corredors biològics fins a l'estanyol d'Espolla i el riu 
Fluvià pel Pla de Martís, fins a Rocacorba per la serra de Pujarnol i a Sant Miquel de 
Campmajor per la part oest de Porqueres. D'aquesta manera aquest espai estaria connectat 
amb els Parcs Naturals de la Garrotxa i dels Aiguamolls de l'Empordà i la Reserva de Fauna 
de l'Illa de Fluvià, a Fares, pel riu Fluvià i també amb l'espai de Rocacorba pel sud-oest. La 
recuperació del riu Terri permetria la connexió amb zones ben conservades del riu Terri i altres 
espais del riu Ter. 
 
Els recs de Banyoles, a més de tenir un valor històrico-cultural molt elevat, juguen un paper 
important en la connexió entre l’Estany i el riu Terri. Tot i el seu origen artificial, són eixos de 
penetració de l’Estany a la ciutat (zones verdes), especialment entre l’Estany i el nucli urbà. A 
la sortida de la ciutat estan més relacionats amb les zones agrícoles, però poden veure’s 
afectats per la seva urbanització. La contaminació de les aigües també perjudica el seu paper 
de connectors.  
 
La connectivitat es veu afectada per les carreteres i la urbanització (especialment la connexió 
per Lió entre l’Estany i el pla d’Usall, i amb el PEIN de Rocacorba pel sector sud-oest del 
municipi). 
 

• Principals amenaces als espais naturals del municipi 
 
L’estany de Banyoles experimenta l’impacte de nombroses activitats turístiques, recreatives i 
esportives, tant al seu entorn com a l’interior. 
 
La realització de competicions esportives amb públic representa un impacte puntual però molt 
intens, amb la sobrefreqüentació d’algunes zones, i sovint requereix la modificació de l’entorn. 
Un exemple proper són les proves  del Campionat Mundial de Rem del 2004. 
 
Les activitats turístiques i recreatives poden provocar impactes a l’entorn de l’estany. Tot i que 
el pícnic només és permès en una zona, és comú que es faci per tot el litoral de l’estany, tal 
com passa amb el bany, que està autoritzat en tres indrets molt concrets i es realitza de forma 
indiscriminada per allà on la orografia i la vegetació ho permeten. Tot això provoca l’aparició 
de deixalles i andròmines en zones on no hi ha papereres i donen una imatge degradada de 
l’entorn natural de l’estany. La freqüentació de les ribes, les molèsties i l’escassetat d’alguns 
tipus d’ambients aigualosos perjudiquen les poblacions animals. A més, l’enjardinament de 
l’entorn de l’Estany i la destrucció de les zones humides comporten una artificialització i 
pèrdua d’hàbitats i comunitats vegetals interessants.  
 
L’impacte dels pescadors fora de les àrees destinades a aquesta activitat afecta sobretot la 
vegetació de les zones humides. La creació d’un vedat de pesca i el reglament corresponent 
redueixen l’impacte d’aquesta activitat, però hi ha el perill d’introducció furtiva d’espècies 
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exòtiques de peixos. També són una amenaça altres espècies d’animals i plantes 
introduïdes que poden proliferar al municipi. 
 
Segons el Reglament d’Activitats de l’Estany (RAE), totes les embarcacions han de 
circular a més de 50 metres de la riba. Tanmateix, és freqüent veure les barques de 
passeig i alguns piragüistes navegar a pocs metres del litoral, cosa que provoca 
molèsties a les aus nidificants i hivernants i degrada les comunitats vegetals 
submergides. 
 
Per altra banda, com en molts indrets de les nostres latituds, l’estany ha sofert el 
drenatge, cobriment i dessecació de les zones humides del seu entorn. La majoria de 
cultius es realitzen en zones que corresponen a la vegetació lacustre, que ha quedat 
reduïda a una estreta franja paral·lela al litoral de l’estany. 
 
Els boscos del municipi tenen acumulacions de runes i deixalles i alguns presenten un 
risc d’incendi elevat. 
 
Finalment, la carretera de circumval·lació de l’Estany, i en alguns trams el carril-bici i el 
camí peatonal, afecten negativament aquest espai per la seva proximitat a l’aigua, 
especialment a la zona de ponent, provocant un efecte de barrera hídrica, ja que 
obstaculitzen l’aportació d’aigües de la conca de recepció de l’estany i limiten la 
distribució de la vegetació. Es produeixen gran nombre d’atropellaments de fauna, sobre 
tot d’amfibis, i el tràfic rodat provoca una forta contaminació acústica per la proximitat al 
litoral de l’estany.  
 

• Recs i hortes 
 
L’existència d’una xarxa de recs mil·lenària inserida a la trama urbana de Banyoles és un 
valor molt positiu des d’un punt de vista social, històricocultural i natural. Els recs de 
Banyoles són el desguàs de l’estany. Les funcions que tradicionalment se’ls atribuïen 
(principalment distribució d’aigua per la indústria i les hortes) han desaparegut en la seva 
majoria, i actualment es troben en un estat d’oblit. 
 
Tot i que molts dels recs es troben soterrats al seu pas per la ciutat i reben abocaments 
d’aigües residuals, cal no oblidar la funció de connexió biològica que representen entre el 
Terri i l’Estany. Aquest atributs, juntament amb el seu valor patrimonial, són elements 
que fan pensar més aviat en una aposta per la seva integració en l’arquitectura urbana 
que no el seu abandó. 
 
Les hortes presents a la ciutat són un altre ecosistema d’influència antròpica d’un alt 
valor natural i cultural. La majoria d’elles estan lligades al sistema de recs,  i configuren 
un paisatge urbà singular i de gran valor històric, social i natural. Aquestes zones 

d’hortes, però, es veuen afectades per la construcció i ampliació d’infraestructures viàries i la 
contaminació per excés de purins i per nitrats.  En molts casos els recs de Banyoles i les rieres 
del municipi pateixen encara problemes de contaminació per abocaments d’aigües residuals, 
tant d’origen domèstic com industrial. També es veuen afectats per dragatges i eliminació de 
vegetació. 
 
 
El paisatge agrícola 
 
La majoria de camps de conreu es concentren al nord del municipi. Són camps poc extensos, 
creuats per algunes rieres i amb bosquets aïllats, que configuren un paisatge en mosaic ric i 
divers. 
 
El paisatge en mosaic de les zones agrícoles, creuades per rieres i amb petits boscos del nord 
del municipi, té un elevat interès conservacionista, per l'elevada diversitat animal i vegetal 
d'aquests espais i per la continuïtat que presenten cap als terrenys veïns del nord del municipi 
de Fontcoberta. La fragmentació d'aquests espais per les infrastructures i la pressió 
d'urbanització poden alterar la naturalesa d'aquestes zones. 
 
Les rieres Canaleta, Vallobera i Garrumbert tenen una important funció de corredor biològic 
que es veu alterada per la reducció i eliminació del bosc de ribera i la contaminació de les 
seves aigües. 
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 La situació estratègica de Banyoles 
fa que el municipi tingui molta 
importància en quant a espai 
connector d’altres espais naturals 

 Gran diversitat biològica al municipi, 
com a resultat de la presència d’un 
espai natural de gran singularitat i 
valor ecològic 

 Gran nombre d’espècies protegides 
a nivell europeu, estatal i autonòmic 

 Els recs de desguàs que travessen la 
ciutat, a més dels seus valors històrics 
i culturals, són zones verdes humides 
dintre la ciutat amb funcions de 
corredor biològic amb el riu Terri. 

 Després de les actuacions per 
restaurar l'estany durant els Jocs 
Olímpics i la regulació d'algunes 
activitats, s'ha recuperat part de la 
vegetació potencial a algunes zones. 

 Els recs i les hortes tenen un bon 
potencial com a connectors biològics 
entre l’estany, les zones verdes 
urbanes i la conca del Ter. 

 La gestió de la vegetació de l'entorn 
de l'estany genera controvèrsies que 
es podrien solucionar amb un Pla de 
Gestió Forestal, amb una metodologia 
i periodicitat concretes en les 
actuacions. 

 

 
 Malgrat estar protegit pel PEIN i la 

convenció de Ramsar, es detecten 
mancances importants de gestió de 
l’Estany: manca de Pla Especial, 
capacitat sancionadora de la 
normativa, gestió conjunta, etc. 

 Algunes espècies introduïdes 
(vegetals i sobretot animals) són una 
amenaçaper a les espècies 
autòctones i el funcionament dels 
ecosistemes. Altres espècies també 
generen diferents problemàtiques 
(alèrgies degudes als vegetals, 
ocells urbans). 

 L’entorn de l’Estany experimenta 
una artificialització per 
enjardinament i dessecació. 

 L’Estany es veu perjudicat per una 
sobrefreqüentació tant del seu 
entorn com de l’aigua, especialment 
en alguns moments puntuals 
(temporada turística, competicions 
esportives). 

 Els recs de desguàs de l’estany i la 
riera Garrumbert es troben 
abandonats i, en alguns casos, 
reben abocaments d’aigües 
residuals. 

 Les zones d’hortes de l’interior de 
la ciutat poden acabar 
desapareixent. 

 

 
 

FORTALESES DEBILITATS 

  Actualment no queda garantida la 
connexió dels espais naturals i 
agrícoles de Banyoles amb els 
espais agrícoles dels municipis del 
seu entorn, i també manca de 
relació entre els espais naturals i la 
ciutat. 

 Manca d’informació, difusió i 
sensibilització sobre els valors 
naturals del municipi. 
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3.4 Cicle de l’aigua 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

DADES SOBRE EL CONSUM I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE BANYOLES 

Ús de l’aigua Consum de 
xarxa  

Consum per 
fonts pròpies1

Total  
 

Domèstic 1.085.214   26.309 1.111.523

270 l/hab.dia

Agrícola Desconegut  99.607 99.607 

Industrial 26.182      333.521 359.703 

 

Consum sectorial d’aigua 
segons orígen. 2001  (m3/any)

 

TOTAL 1.111.396   459.437 1.570.833
339 l/hab.dia

Domèstic Agrícola Industrial Nombre de pous registrats en 
funció de l’ús de l’aigua. 2000

15   21 11

Potables No potables No determinada Potabilitat de les fonts 
públiques. 2001 

23   7 5

Aigua posada a 
xarxa 

Consum    registrat Consum     
incontrolat 

1.556.383 m3 1.111.396 m3 373.532 m3

Eficiència en l’abastament 
d’aigua potable de xarxa. 
2001 

100%   76% 24%

Font: Aigües de Banyoles, Agència Catalana de l’Aigua i Ajuntament de Banyoles 

 

• Procedència de l’aigua de consum 
 
Banyoles és autosuficient pel que fa a l’abastament d’aigua. Al ser aquesta un recurs 
abundant, l’aigua que utilitza el municipi és 100% local, i no calen subministraments 
externs. 
 
L’aigua consumida prové, d’una banda, de la xarxa de proveïment. L’aigua es capta de 
l’estany i es condueix fins a la planta potabilitzadora del municipi, on és tractada i 
                                                                  

subministrada a tots els usuaris. El sector domèstic és el major consumidor d’aigua de xarxa. 

1 Valors estimats. 

 
Una altra part de l’aigua consumida prové de pous i captacions superficials directes. En aquest 
sentit, Banyoles és un municipi peculiar pel que fa a les possibilitats d’aquest tipus 
d’abastament. L’existència d’un nivell freàtic molt a prop de la superfície i del desguàs de 
l’estany a través dels  recs facilita l’aprofitament d’aigua subterrània i superficial, sovint de 
manera no controlada. Així doncs, existeixen a Banyoles nombrosos  pous particulars, de 
consum baix, però que no estan registrats en la seva gran majoria. 
 
El principal ús d’aigua de pous registrat és l’industrial, seguit de l’ús agrícola i del domèstic 
(aigua de consum, per la piscina o pel rec del jardí). 
 
El consum d’aigua al municipi és elevat, amb un consum domèstic equivalent a 272 
litres/habitant i dia, i un consum total és de 339 litres/habitant i dia. 
 

• Estacionalitat de la demanda i sobreexplotació dels aqüífers 
 
Les zones mediterrànies es caracteritzen per tenir uns estius amb poques pluges i major 
evaporació d’aigua degut a la insolació. Aquesta època de l’any es caracteritza, a més, per un 
augment de la demanda d’aigua per usos agrícoles, urbans i particulars. A Banyoles, el 
consum d’aigua de xarxa és un 33% superior a l’estiu que a l’hivern. 
 
Durant els mesos d’estiu, s’han detectat problemes de subministrament d’aigua a 9 de les 12 
fonts d’aigua subterrània presents al municipi. Són indicis d’una possible sobreexplotació del 
nivell freàtic.  
 

• Qualitat de les aigües  
 
El 50% de les fonts d’aigua subterrània del municipi presenten un grau de contaminació 
microbiològica important (contaminació d’origen fecal). A més, l’alt contingut de sals 
carbonatades de les aigües del municipi fa que la conductivitat de l’aigua de totes les fonts 
públiques i de l’aigua de xarxa superi el nivell establert per la normativa. No obstant, aquest 
paràmetre no significa un risc per a la salut. 
 
Moltes de les fonts del municipi superen també la concentració de calci permesa, i en alguns 
casos es supera les concentracions de sulfats i magnesi, d’origen natural.  
L’alt contingut en calci de l’aigua (inclosa la de xarxa) podria condicionar-ne la seva potabilitat 
un futur degut a l’enduriment de les normatives.  
  
La contaminació per nitrats, causada per l’aplicació excessiva de purins als camps de conreu, 
es dóna també en moltes d’aquestes fonts. 
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Pel que fa la idoneïtat de les aigües superficials per al bany, les analítiques anuals que 
l’Agència Catalana de l’Aigua realitza a l’aigua de l’estany durant la temporada de bany 
(paràmetres microbiològics) la qualifiquen de bona o molt bona (4-5 estrelles) per a tots 
els anys dels quals es disposa de dades. Tanmateix, durant els mesos d’agost d’algun 
any, quan hi existeix una major freqüentació, la qualificació passa a ser moderada (3 
estrelles). 
 
La qualitat de l’aigua empitjora a l’endinsar-se a la ciutat a través dels recs. Tant aquests 
com la riera Canaleta reben abocaments d’aigües residuals domèstiques durant els 
trams intermedis. El rec Major o el de la Figuera d’en Xo pateixen, a més, una acusada 
contaminació d’origen industrial, i s’hi detecta uns nivells de metalls pesats molt elevats. 
   
• Xarxa de proveïment d’aigua potable 
 
El subministrament de l'aigua potable per al municipi de Banyoles es fa a través de  la 
companyia privada Aigües de Banyoles, S.A., que subministra l'aigua a tots els abonats 
de Banyoles, exceptuant cases i edificis que s'abasteixen de fonts pròpies.  
 
Evolució del consum d’aigua potable de xarxa al municipi de Banyoles (1998-2001) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 m3 registrat municipal

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aigües de Banyoles, S.A. 
 
 

 
L’any 2001 un 24% de l'aigua abastada a la xarxa es va comptabilitzar com a incontrolada, 
percentatge molt elevat. Les pèrdues són degudes a diferents factors, com per exemple la 
subestimació dels comptadors, fuites o pèrdues de xarxa, o la manipulació de comptadors de 
forma fraudulenta. 
 
L’aigua de xarxa compleix amb la normativa tècnicosanitària vigent, i tan sols alguns 
paràmetres superen els nivells establerts de forma ocasional. El sistema de cloració d'aigua és 
correcte donat que no s'han detectat resultats anòmals en cap de les determinacions 
realitzades.  
 
Tot i que l’augment relatiu en el consum domèstic d’aigua provinent de xarxa dels darrers 
quatre anys ha estat de només 8,43 l/hab/dia, en nombres absoluts el consum d’aigua per 
habitant al municipi és molt alt. 
 
 

• Aigües residuals: sanejament i abocament 
 
L’aigua utilitzada a les cases i a les indústries de Banyoles s’aboca principalment al 
clavegueram municipal. La xarxa de clavegueram abraça gairebé tot el municipi, tot i que hi ha 
alguns punts concrets no connectats que disposen de fosses sèptiques o que van a parar als 
recs.  
Un 82% de la xarxa és unitària, és a dir, que no separa les aigües residuals de les aigües 
pluvials. Els projectes de nova urbanització ja contemplen aquesta separació de xarxes.  
D’altra banda, a la xarxa de clavegueram també hi arriba un percentatge de les aigües dels 
recs, que s’hi s’infiltra. 
 
La xarxa de clavegueram de Banyoles esta connectada a un col·lector, canonada de major 
diàmetre que baixa des de Banyoles fins a la depuradora del Terri, a Cornellà. El col·lector 
pertany al Sistema de Sanejament Comarcal, i l'autorització per connectar-s’hi  és 
competència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. L’Ordenança sobre l’Ús del Sistema de 
Sanejament Comarcal regula aquest tipus d’abocaments. 
 
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Terri tracta les aigües residuals urbanes, les 
industrials i les pluvials dels municipis de Banyoles, Porqueres, Camós i Cornellà del Terri. 
S’estima que Banyoles aporta un 71% del volum d’aigües residuals totals que hi arriben. Un 
cop depurada l’aigua, aquesta s’aboca al riu Terri. 
 
Les aigües industrials que no van a l’EDAR del Terri necessiten una autorització d’abocament 
al domini públic hidràulic (rius i rieres), la qual és competència de l’Agència Catalana de 
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l’Aigua, organisme adscrit al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. Qualsevol abocament d’aigües residuals ha comptar amb una o altra 
autorització.  
 
Totes les activitats que generin aigües residuals industrials estan obligades a sol·licitar el 
permís d’abocament per obtenir la corresponent autorització de connexió al sistema de 
sanejament. Actualment són poques les indústries de Banyoles que han sol·licitat aquest 
permís, però el Consell Comarcal ja ha endegat campanyes informant a les empreses de 
l’obligatorietat d’aquest tràmit. 
 

• Naturalesa jurídica de les aigües de l’estany 
 
L’any 1685 el Monestir va cedir el domini útil de l’estany a perpetuïtat a la vila de 
Banyoles i s’acordà el pagament d’un cànon. En el document de cessió s’assenyala que 
les aigües les poden utilitzar “la universidad (Ajuntament) o común y singulares de 
aquélla, tanto presentes como ausentes, y venideros, habitantes y habitadores”. Per tant, 
l’estany té caràcter de bé comunal, ja que l’adjudicació es realitza a favor de l’Ajuntament 
de Banyoles, però per a l’ús dels veïns. A més, les aigües que es troben dins el terme 
municipal de Porqueres també són propietat del consistori banyolí. 
 
El fet que les aigües siguin un bé comunal dels habitants de Banyoles genera ambigüitat 
respecte quina administració té competències sobre la seva gestió i ha generat una 
situació d’inactivitat, manca d’inspecció i oblit. No es declara l’aigua de fonts superficials 
(recs) per a cap ús, però tampoc està clar que s’infringeixi la llei perquè les competències 
no estan clares (els aprofitaments d’aigua superficial dels recs estan regulats per unes 
ordenances molt antigues de l’any 1906, que ja no serveixen com a referent). 
 
Per aquesta raó, l’Ajuntament de Banyoles ha encarregat un estudi jurídic a l’Agència 
Catalana de l’Aigua per determinar les competències sobre alguns aspectes de la gestió 
de l’aigua. 
 
La pregunta que cal que es plantegin els banyolins és si volen continuar essent 
propietaris de l’aigua i assumir la responsabilitat de la seva gestió. 
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• Diagnosi municipal 
 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 L’aigua a Banyoles és un recurs abundant 
i propi.  

 L’aigua de xarxa compleix amb la 
normativa tècnicosanitària vigent. 

 Aigua superficial: bona a l’estany, dolenta 
als recs. 

 El consum industrial d’aigua ha disminuït 
considerablement en els darrers anys, tant 
el procedent de fonts pròpies com el de 
xarxa.  

 La xarxa de clavegueram cobreix gairebé 
tot el municipi. 

 Les noves zones que s’urbanitzen 
incorporen xarxa separativa d’aigües. 

 La xarxa de recs conforma un sistema de 
col·lectors “naturals” d’aigües pluvials. 

gestió de l’Agència 
Catalana de l’Aigua). 

 

 Obrir una Entitat Local de l’Aigua a 
Banyoles (figura de 

 La qualitat de l’aigua dels recs és dolenta. 

 La majoria de fonts i pous d’aigua 
subterrània del municipi presenten 
problemes de contaminació microbiològica, 
de nitrats i amoni, que la fan no apta pel 
consum humà. 

 Els recs i la riera Garrumbert encara reben 
alguns abocaments d’aigües residuals 
domèstiques i industrials. 

 Existeixen nombrosos pous no legalitzats. 

 Hi ha indicis de sobreexplotació del nivell 
freàtic. 

 El consum d’aigua per càpita al municipi 
és molt elevat, i sobrepassa en més del 
doble el consum promig de Catalunya 
(consum domèstic de 272 litres/habitant i 
dia i consum total de 339 litres/habitant i 
dia).  

 El volum d’aigua incontrolat (24%) és 
elevat, ja que es considera que el 12% és 
l’òptim. 

 Hi ha indicis de deficiències en el col·lector 
en baixa, però manquen dades. 

 No es disposa d’un registre amb les 
activitats que tenen permís de connexió al 
clavegueram. 

 Hi ha infiltracions des de la xarxa de 
clavegueram cap els recs i viceversa.  

 82% de la xarxa de clavegueram és  
encara unitària. 

 
 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

   Els veïns no abonats a la 
companyia d’aigües no paguen taxa 
de clavegueram. 

 L’aigua residual de Banyoles no es 
depura al propi municipi, quan el 
71% de l’aigua tractada a la 
depuradora (464 litres 
d’aigua/habitant i dia) prové de 
Banyoles.  

 Insuficients dades aportades per 
valorar la qualitat del tractament a 
l’EDAR del Terri. 

 Competències poc clares i control 
insuficient pel que fa a l’estany i els 
recs (figura del Batlle d’Aigües). 

 Les Ordenances d’aprofitament de 
les aigües de l’estany de 1906 han 
quedat obsoletes. 

 Mancances en el registre de pous 
(informació dispersa i sense 
actualitzar) i control insuficient de les 
extraccions. 

 Alta concentració en sals 
carbonatades en l’aigua 
d’abastament que requerirà la 
inclusió d’un procés de 
descalcificació en el tractament de 
l’aigua en un futur proper. 
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3.5 Residus 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

R amaders
68%

Industria ls
22%

D o mèstics 
10%

DADES SOBRE ELS RESIDUS GENERATS A BANYOLES 

1998 1999 2000 2001 Producció de residus 
municipals (tones) 8.034    8.159 8.544 8.918

Banyoles Pla de l’Estany Catalunya Generació de residus 
municipals per càpita 
(kg/habitant/dia). Any 2001 1,60   1,73 1,55

1998 1999 2000 2001 Producció de residus 
industrials (tones) 5.949    7.825 13.724 20.359

1982 1989 1999 2002 Producció de residus 
ramaders (tones) 68.309    50.893 58.934 62.571

  Font: Junta de Residus 

• Introducció 
 
A Banyoles es generen més de 90.000 tones anuals de residus, 1,6 kg per habitant i dia,  
quantitat lleugerament superior a la mitjana catalana.  
 

Origen dels residus, percentatge en pes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 62% dels residus industrials es valoritzen, mentre que el 91% dels residus domèstics 
generats van a parar a l’abocador. Les terres agrícoles de Banyoles només poden 
absorbir 2/3 dels residus ramaders generats. 
 

• Producció de residus domèstics 
 
La producció de residus domèstics a Banyoles és elevada i va en augment. En els darrers 
quatre anys ha augmentat un 11% en els darrers 4 anys. La recollida selsectiva també ha 
augmentat en els darrers anys, però representa només un 7,2% del total. Tot i que els 
ciutadans utilitzen cada vegada més els contenidors de recollida selectiva, el reciclatge 
continua essent una opció molt minoritària.  
 

Evolució de la producció de residus domèstics a Banyoles 
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Font: Ajuntament de Banyoles i Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

 
                                    Evolució dels kg/habitant-dia 

Any Total residus 
(kg/habitant-dia) 

1998  1,49

1999  1,49

2000  1,55

2001  1,60
 
Els kg de residus generats per habitant i dia han anat augmentant, fins a situar-se en 1,6 kg. 
El cost de recollida i tractament d’aquests residus és d’aproximadament 0,043 € (≅ 7 pts) per 
quilo i una major generació suposa una major despesa per part de l’Ajuntament. 
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91%

2% 7%

Abocador

Reciclatge

Tractaments
específics

El 91% dels residus municipals generats són transportats a l’abocador comarcal de 
Puigpalter. Tot i que la recollida selectiva augmenta, representa només un 7% del total 
de residus generats. 

Tipus de tractament final dels residus domèstics. Any 2001 

 
 

 

 
Font: Ajuntament de Banyoles, Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i Junta de Residus 

 

Any 
Selectiva / total 
generat  (%) 

1998 4,84 %  
1999   5,71 %
2000   6,37 %
2001   7,70 %

 
 
El percentatge de residus reciclats és sensiblement inferior al de la mitjana del conjunt de 
Catalunya, i queda molt lluny d’assolir els objectius fixats pel Pla de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya 2006. D’altra banda, no s’ha iniciat encara la recollida selectiva 
de matèria orgànica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentatges de recollida selectiva sobre el total generat per cada fracció. Comparació entre 
els valors a Banyoles el 2002 i els valors establerts pel Pla de gestió de Residus Municipals de 

Catalunya 2006. 
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• Recollida de residus a la deixalleria i recollides específiques 
 
A més de les recollides selectives de vidre, paper i cartró i envasos lleugers, a Banyoles es 
recullen de manera específica altres residus, ja sigui a través de la deixalleria comarcal o a 
través de recollides específiques per part de gestors autoritzats. Aquests residus són: olis 
vegetals, olis minerals, bateries, piles, llaunes, roba i calçat, residus voluminosos, podes i 
restes vegetals, medicaments i altres residus admesos a la deixalleria. Cada tipus de residu 
segueix un determinat procés de reciclatge, a excepció dels voluminosos, que són disposats a 
l’abocador. Pel que fa a la gestió del residu verd (podes i restes vegetals), es preveu construir 
una planta trituradora, on el producte resultant pugui ser venut a les empreses de jardineria. 
 
Les ordenances municipals contemplen bonificacions pels productors específics d’aquests 
tipus de residus que els gestionin correctament. Tanmateix, molt sovint les empreses que els 
generen els dipositen en els contenidors de residus ordinaris en comptes de contractar els 
gestors autoritzats. 
 
El servei comarcal de deixalleria, que va entrar en funcionament el febrer de 2001, permet 
donar una correcta gestió a gran varietat de residus. La deixalleria comarcal es troba 
completament infrautilitzada, amb una mitjana de 4 visites diàries. D’aquestes, el 61,1% 
corresponen al municipi de Banyoles. 
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• Residus industrials 
 
Els residus industrials solen ser els més perillosos des del punt de vista de la seva 
toxicitat. A Banyoles, el nombre de tones de residus industrials declarades ha augmentat 
en els darrers anys, essent per l’any 2000 de 13.724. És d’esperar que aquesta xifra 
continuï augmentant a mesura que més empreses declarin els residus que produeixen, 
tal i com obliga la normativa de la Junta de Residus.  
 
Els subsectors econòmics que més residus industrials generen (declaren) són:  

 
fabricació de productes químics.............47% 
indústria alimentària...............................15% 
indústria del metall................................   9% 

 
La indústria del metall és la que més residus especials (tòxics i perillosos) produeix.  
 
El 62% dels residus industrials declarats per les empreses banyolines són valoritzats 
(aprofitats per altres activitats). 
 

• Residus de la construcció 
 
Els residus de la construcció són importants perquè es generen en grans quantitats. Tot i 
tractar-se de residus inerts, requereixen abocadors especials. Actualment les runes de la 
construcció, si han estat separades i estan netes de ferralla, poden ser reutilitzades previ 
procés de trituració. 
 
Actualment no es disposa de dades respecte els residus de la construcció (runes) 
generats al municipi de Banyoles. Se sap, però, que els residus que es generen van a 
parar a un abocador de runes, i no es reutilitzen. 
 
Els justificants que actualment es sol·liciten a cada obrea per tal de demostrar que les 
runes han estat dipositades en un abocador són una bona font d’informació per veure 
l’evolució en la generació i gestió d’aquest tipus de residu. No obstant, per tal que siguin 
útils, cal que aquestes dades es processin. 
 

• Residus ramaders 
 
La importància de la gestió correcta de les dejeccions ramaderes rau en el fet que una 
aplicació en excés sobre els camps de conreu pot suposar problemes de contaminació 
per nitrats d’aqüífers i fonts del municipi.  
 

Actualment Banyoles genera més volum de dejeccions del que les terres poden absorbir. 
Aquests excedents, que corresponen a un 33,2% del volum total de dejeccions generades. 
 
El control de les explotacions ramaderes i dels seus residus és competència del Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat.  
 

Balanç municipal de dejeccions ramaderes. Any 2002 

Producció de 
dejeccions 

Capacitat d’absorció de les 
terres agrícoles 

Excedent             
(producció – absorció) 

62.571 kg N/any 41.820 kg N/any 20.751 kg N/any 

  Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca  
 

• Residus sanitaris 
 
Els residus sanitaris són objecte també d’una regulació especial que en determina la seva 
gestió, i que correspon a la Generalitat de Catalunya. 
 
Actualment hi ha cert desconeixement sobre quina és la gestió que reben els residus sanitaris 
al municipi, especialment aquells que es generen en centres geriàtrics, la qual cosa denota 
una necessitat d’aprofundir en el tema. 
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Augmenta la recollida selectiva de 
residus. 

 Banyoles disposa d’un servei de 
deixalleria. 

 Un 62% dels residus industrials 
declarats és valoritzat. 

 La obertura d’una planta de 
compostatge al propi municipi. 

 Cada any augmenta els kg de 
residus generats per càpita. 

 El 91% del total de residus 
municipals van a l’abocador. Els 
residus de Banyoles sols ja 
emplenarien l’abocador en 10 anys. 

 No existeix recollida selectiva de 
matèria orgànica.  

 El percentatge de recollida 
selectiva és del 7%, enfront del 12% 
de la mitjana catalana. 

 Infrautilització de la deixalleria. 

 No es disposa d’informació sobre 
les runes generades al municipi. 

 Es desconeix si es realitza una 
bona gestió dels residus sanitaris i 
dels ramaders, ja que no són 
competència de l’Ajuntament. 

 La incorporació de la recollida 
selectiva de matèria orgànica 
encarirà el servei de recollida i 
tractament dels residus. 

 La recollida de la matèria orgànica 
a Banyoles depèn de que Olot 
construeixi una planta de 
compostatge 
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3.6 Estructura energètica 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

F o nts d'energia

Gas; 31%

Electricitat; 
18%

GLS; 1%Gasoil 
calefacció ; 

16%

Vehicles; 34%

DADES SOBRE L’ESTRUCTURA ENERGÈTICA DE BANYOLES 

Gas natural GLP (butà i propà) Energia Elèctrica Variacions en els consums 
energètics (període 97-01) + 105% - 11% + 33% 

Subministre Consum 
(kW/h) 

Subministre Consum 
(kW/h) 

1. Ajuntament de 
Banyoles 

114.490 6. CEIP Baldiri 
Reixach 

38.290 

2. Pavelló del Parc 
de la Draga 

54.765 7. Escola del 
Remei 

36.211 

3. Teatre 54.460 8. Museu 
Arqueològic 

28.021 

4. Biblioteca 
municipal 

53.180 9. Policia Local 26.486 

 

 

Consum d’energia elèctrica a 
les dependències municipals 
(any 2001) 

5. Aules Ctra. 
Figueres 

48.944  10. Bombeig
Parc de la Draga

25.462 

Tipus Nombre Eficiència 
(lúmens/w)

Contaminació 
lumínica 

Incandescència    105 11-20 Alta

Vapor de mercuri 1.722 50-60 Molt alta 

Halogenur metàl·lic 23 70-80 Molt alta 

 
 
Característiques dels  
diferents tipus de làmpades 
presents al municipi (any 
2002) 

Vapor sodi alta pressió 1.821 70-130 Baixa 

Font: Gas Natural, S.A., Repsol Butano, gasolineres municipals, IAC, Bassols Energia, Agri Energia 

 

 

 
 
 

• Introducció 
 
Cada banyolí consumeix 2,02 tones equivalents de petroli anuals.  
 
El consum energètic total es distribueix de la següent manera: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Destaca l’elevada incidència del gas natural i del transport. 
 
Aquest consum energètic es tradueix en unes emissions de 8 Tn de CO2 per banyolí i any. 
 
 

• Despesa energètica municipal 
 
N hi ha encara control sobre la despesa energètica municipal. Es coneix el consum de gas (19 
Tep), electricitat (242 Tep) però no el consum de gasoil i gasolines. 
 
 

• Consum de gas natural 
 
Banyoles disposa d’una xarxa de gas canalitzat des del 1992. El gas natural és una font 
d’energia que s’ha anat imposant en els darrers anys, consolidant-se com a la principal font 
d’energia municipal, tant per ús industrial com domèstic i comercial. Malgrat ésser una font 
d’energia d’origen fòssil, presenta un nivell d’emissió de contaminants atmosfèrics menor que 
per la resta de combustibles, i el seu transport s’efectua per gasoductes amb un impacte 
visual poc significatiu.  
 
Hi ha un augment molt considerable del consum entre els anys 98 i 99, a causa de l’entrada 
en funcionament d’una planta de cogeneració al municipi. Tot i que la major part dels clients 
són domèstics (97%), la indústria és la principal consumidora del gas natural distribuït a 
Banyoles. 
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Consum de gas natural per sectors al municipi. Període 1997-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’empresa Gas Natural SDG,S.A. 

* Tep: tones equivalents de petroli 
 

En els darrers anys no ha augmentat el nombre d’indústries connectades a la xarxa de 
gas natural. L’augment dels darrers anys era degut a la instal·lació de noves indústries 
més que remodelació de les existents, i aquesta s’ha aturat en els darrers anys.  
 
 

• Consum de butà i propà 
 
Els Gasos Liquats del Petroli (GLP) inclouen el butà i el propà. El gas butà envasat en 
bombona s’usa per consum domèstic i el gas propà és subministrat a doll, bàsicament 
per consum industrial.  
 

Consum de GLP a Banyoles. Període 1997-2001 

 
 
 
 
 

 

Font: Distribuïdor de Repsol Butano al Pla de l’Estany 

L’entrada del gas natural a la població ha provocat una disminució progressiva del consum de 
gas butà i gas propà, ja que molts domicilis i empreses de Banyoles han introduït el gas 
natural com a font principal d’energia. 
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• Combustibles líquids 
 
Els combustibles líquids estan formats pel gas-oil bonificat, el fueloil, utilitzat bàsicament per 
indústries, calefaccions i per vehicles pesats i els combustibles d’automoció, utilitzats 
bàsicament pels vehicles. Aquests últims són els de major importància dins d’aquest grup 
(gasolines i gasoil), ja que l’increment del parc automobilístic i de la mobilitat fan que 
n’augmenti el consum. 
 
Hi ha hagut una important disminució del consum de gasolina súper (gasolina 97) en favor de 
les gasolines sense plom (gasolina 95 i 98) els darrers 5 anys. Això és degut als canvis en el 
parc automobilístic, on cada cop trobem menys vehicles que funcionin amb gasolina súper. 
 

• Consum d’energia elèctrica 
 
Les empreses subministradores d’energia al municipi de Banyoles són Agri-Energia Elèctrica i 
Bassols Energia, ambdues amb un àmbit d’actuació bastant local.  
 

Consum d’energia elèctrica al municipi. Període 1997-2001 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Bassols 
Energia i Agri-Energia.                                                          

 
El consum d’energia elèctrica s’ha incrementat un 33,4% en el període 1997-2001. Aquesta 
electricitat ha estat produïda, gairebé en la seva totalitat, a partir de fonts d’energia no 
renovables (energia nuclear i energia tèrmica a partir de combustibles fòssils). En aquest cas, 
doncs, l’increment en el consum d’electricitat suposa una major pressió sobre uns recursos 
energètics limitats i una major generació de gasos perjudicials pel medi. 
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Fins ara no hi havia cap control sobre la despesa energètica municipal. A raó de 
l’elaboració de l’Agenda 21 s’ha començat a realitzar aquest control, només de tipus 
econòmic a través d’un programa informàtic de l’Institut Català de l’Energia.  
 
La finalitat d’aquests controls és revisar totes les dependències municipals per tal de 
veure si les característiques de la instal·lació elèctrica (tarifa, potència contractada, 
potència instal·lada, consum...) s’ajusten a les necessitats reals del moment i fer-ne un 
posterior seguiment per tal de veure’n la seva evolució. 
 

• Enllumenat públic 
 
L’enllumenat públic té una gran importància ambiental, tant en l’aspecte de consum 
energètic com per la contaminació lumínica que provoca. Per fer-nos una idea, el 
consum energètic de l’enllumenat públic gairebé triplica el consum del total de les 
dependències municipals. 
 
El 44% dels quadres de llum de la ciutat tenen un sistema d’encesa i apagada amb 
rellotge astronòmic (són els nous que es van instal·lant més els que es van remodelant), 
mentre que el 56% tenen un sistema d’encesa i apagada a partir de cèl·lules. El sistema 
amb rellotge astronòmic és el més eficient i el que suposa un menor malbaratament 
d’energia. 
 
L’eficiència lumínica mitjana de l’enllumenat públic municipal és molt baixa i sensiblement 
inferior a la d’altres municipis gironins. Caldria augmentar aquesta eficiència tot reduint el 
consum d’energia a través de canvis de làmpades 
 
El 44% del total de làmpades instal·lades al municipi no compleixen la normativa de 
contaminació lumínica. A més, el 22% de les llumeneres no compleixen la normativa 
vigent, ja que gran part de la llum que generen no il·lumina el carrer i s’escapa cap a 
altres direccions.   De totes maneres, existeix un Pla d’Adequació de l’Enllumenat per tal 
d’anar adaptant l’enllumenat en la normativa vigent, tal com pel que fa a la normativa de 
contaminació lumínica com per la normativa elèctrica. 
 
L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Institut Català d’Energia per tal de realitzar una 
diagnosi energètica de l’enllumenat públic, la qual inclou l’adequació de les tarifes a les 
necessitats, la revisió de la potència instal·lada i contractada, el canvi de tipus de 
làmpades i del tipus de llumenera. 
 

• Energies renovables 
 
Les energies renovables són aquelles que provenen de fonts energètiques que es renoven en 
un període prou curt a escala humana. Es tracta de fonts d’abastament inesgotables, 
l’aprofitament de les quals és poc agressiu amb el medi. 
 
Catalunya és un país amb unes grans possibilitats per la implantació d’aquest tipus d’energies. 
Tanmateix, l’ús de fonts renovables d’energia és poc significatiu. Banyoles no és una 
excepció: no hi ha cap instal·lació o edifici municipal que disposi d’algun tipus d’energia 
renovable i només es coneix l’existència de tres instal·lacions particulars per l’aprofitament de 
l’energia solar tèrmica en el terme municipal. 
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Està previst fer una auditoria 
energètica de cada una de les 
dependències municipals. 

 Existeixen tarifes de 
discriminació horària d’electricitat 
en pavellons, semàfors, etc. 

 S’ha elaborat un Pla 
d’Adequació de l’Enllumenat 
Públic aprovat el juny de 2001 i 
amb una vigència de 6 anys 

 S’estan substituint les cèl·lules 
dels quadres de llum per 
rellotges astronòmics, més 
eficients 

 El gas natural, que és el 
combustible fòssil menys 
contaminant, s’ha anat imposant 
com a font d’energia en detriment 
del gas butà i propà 

 Conveni de col·laboració amb 
l’ICAEN a partir del qual es 
pretén controlar la despesa 
energètica municipal 

 Encara queden moltes 
indústries al municipi que poden 
millorar en estalvi i eficiència 
energètica, contribuint a millorar 
el balanç global.  

 La nova normativa catalana 
sobre contaminació lumínica. 

 

 No hi ha encara control sobre la despesa 
energètica municipal. 

 No existeixen protocols de col·laboració entre 
l’Ajuntament i les companyies de 
subministrament energètic, la qual cosa dificulta 
l’obtenció de dades. 

 Augment anual de consums energètics en tots 
els sectors excepte els GLP, que han estat 
substituïts pel gas natural 

 No hi ha cap instal·lació d’energies renovables 
en edificis municipals 

 Existeix una important contaminació lumínica i 
una baixa eficiència de l’enllumenat públic. 

 El 22% de les llumeneres no compleixen la 
normativa actual. 

 El 44% de les làmpades no compleix la 
normativa actual, sobretot les situades als barris 
de Canaleta, St. Esteve, Vila Olímpica i Barri 
Antic. 

 Cada banyolí emet una mitjana de 8 tones de 
CO2 anuals com a conseqüència del seu 
consum energètic.  
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3.7 Contaminació atmosfèrica 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

DADES SOBRE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE BANYOLES 

Contaminant* Transport  Indústria Domèstic i 
comercial 

C02 37.095,24 34.963, 61 6.523,42

CO 1.313,92 43,61 10,89

COV 233,99 2,36 0,16

NOx 333,47 32,70 6,23

SOx 55,05 32,59 -----

 

Estimació de les emissions  
de contaminants (en tones)  
per sectors (any 2001) 

PST 35,17 6,39 1,39

Any Denúncies a activitats Denúncies a vehicles 

1998 -----  41

1999 3  45

2000 5  13

2001 4  25

 
 
Denúncies relacionades amb 
la contaminació acústica 

2002 3  16

* CO2: Diòxid de carboni; CO: Monòxid de carboni; COV: Compostos orgànics volàtils; NOx: Òxids de 
nitrogen; SOx: Òxids de sofre; PST: Partícules sòlides totals  

Font: Gas Natural, S.A. i Repsol, S.A., gasolineres municipals (les emissions de contaminants s’han 
calculat a partir dels consums dels diferents combustibles) i Ajuntament de Banyoles 
 

• Introducció 
 
En analitzar la contaminació atmosfèrica cal considerar les emissions (contaminants 
emesos per una font determinada durant un període de temps determinat), i d'altra 
banda, les immissions (presència de contaminants a l'aire procedents de diversos focus 
d’emissió que afecten a diferents receptors). Tot i que en general hi ha una certa 
correlació entre emissions i immissions, no són necessàriament equivalents, ja que es 
poden donar processos a l'atmosfera que poden transportar, dispersar o concentrar i, fins 
i tot, modificar la naturalesa dels contaminants. 

 

• Principals focus emissors de contaminants 
 
Les emissions atmosfèriques són molt difícils de quantificar, donat que majoritàriament solen 
ser emissions difuses o bé mòbils (mitjans de transport). De totes maneres s’han estimat, 
mitjançant diferents metodologies, les emissions generades anualment pel transport, la 
indústria i el sector domèstic i comercial de Banyoles, a partir dels consums de diferents 
combustibles.  
 

Cada banyolí emet un promig de 8,02 tones de CO2  anuals degut al consum energètic.  
Aquest valor és similar a la mitjana de Catalunya i equival a incomplir en un 24% el protocol 
de Kioto sobre les emissions a l’atmosfera. 

 
Si ens fixem en les emissions per sectors d’activitat, trobem que el transport és l’activitat que 
genera majors emissions a l’atmosfera, seguit per la indústria i, finalment, el sector domèstic i 
comercial.  
 
Pel que fa al tipus d’energia que origina les emissions, trobem que els combustibles fòssils 
utilitzats pels vehicles són responsables d’un 36% de les emissions totals del municipi. 
Aquests contaminants són, alhora, els que tenen uns efectes potencialment més problemàtics 
per la salut. El consum d’electricitat també genera emissions atmosfèriques en les centrals on 
es produeix aquesta energia. 
 

Vehicles....................... 36%  
Electricitat.................... 28%  
Gas.............................. 21%  
Gasoil calefacció......... 14%  
GLP.............................   1% 

 

• Concentració de contaminants a l’aire 
 
Durant el període comprès entre el gener i el març del 2002 es va instal·lar una unitat mòbil de 
vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica del Departament de Medi Ambient a La 
Farga (solar de fires), per tal de realitzar mesures d’immissió (presència de contaminants a 
l’aire) dels principals contaminants atmosfèrics. Els resultats obtinguts durant aquest període 
foren els següents: 
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Contaminant* SO2 NO2 CO   O3 H2S PST PM10 Pb 

% respecte el valor 
legislat 

9%       50% 7% 87% 10% 21% 118% 20%

Valoració qualitativa         

* SO2: Diòxid de sofre; NO2: Diòxid de nitrogen; CO: Monòxid de carboni; O3: Ozó; H2S: Sulfur 
d’hidrogen; PST: Partícules sòlides totals PM10: Partícules de diàmetre <10µm; Pb: Plom  

Font: Informe d’avaluació de la qualitat de l’aire al municipi de Banyoles del Departament de 
Medi Ambient, 2002 

 
Tot i la manca d’anàlisis continuats dels contaminants atmosfèrics presents al municipi, la 
qualitat de l’aire es pot considerar de bona, ja que l’únic paràmetre que va superar els 
límits establerts fou el de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 µm (PM10), 
que poden provocar problemes respiratoris a les persones més sensibles.  
 
Pel que fa al seu origen, no s’han identificat focus emissors industrials dins de la zona 
d’estudi que siguin susceptibles de provocar aquests nivells d’immissió, o sigui que la 
causa més probable és el trànsit de la zona. 
 
Les dades conclouen que no hi ha problemes greus de contaminació atmosfèrica al 
municipi. No obstant, sí hi ha problemes puntuals de sorolls i olors. 
 

• Molèsties causades per olors 
 
Actualment no existeix cap normativa reguladora de les emissions que produeixen males 
olors, per la qual cosa és un problema de difícil control. El fet que a concentracions molt 
petites d’algunes substàncies es puguin produir molèsties fa que la seva depuració sigui 
un problema complicat de solucionar en molts casos. 
 
A Banyoles, les molèsties generades per les olors són constants en algunes zones del 
municipi. De totes maneres, hem de tenir en compte que el llindar de detecció olfactiu de 
les substàncies oloroses no es correspon amb el seu llindar de toxicitat:  substàncies 
amb una olor fàcilment detectable no són tòxiques o ho són a altes concentracions, i 
substàncies amb una olor difícilment detectable poden ser tòxiques. 
 
Les activitats del municipi que generen majors problemes d’olors es troben ubicades en 
el sector delimitat pels carrers Álvarez de Castro, Blanquers i Barcelona, on les indústries 
són properes als habitatges, i en el polígon industrial de la Farga. L’escorxador 

municipal, ubicat al sector nord de la ciutat, també genera problemes d’olors de forma 
periòdica. 
 

• Molèsties causades per sorolls 
 
Segons l’Organització Mundial de la Salut, el nivell de 65 dB és el valor guia a partir del qual hi 
ha un risc per a la salut de la comunitat. Les zones de la ciutat de Banyoles on es pot superar 
aquest nivell són les properes a les activitats industrials i, sobretot, les pròximes als principals 
carrers i carreteres urbanes.  
 
 
Durant els caps de setmana també es generen nivells sonors importants a la zona d’oci 
nocturn de la Plaça de les Rodes, que poden provocar molèsties als veïns. Per aquesta raó, 
l’Ajuntament només atorgarà noves llicències als bars musicals per ubicar-se al barri de la 
Farga i en una zona al front de l’estany. 
 

L’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública del municipi disposa d’un 
capítol referent als sorolls, on es fixen els nivells sonors màxims permesos i s’estableix un 
règim de sancions per les infraccions. 
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Banyoles no té problemes greus de 
contaminació atmosfèrica. 

 L’Ordenança general de convivència 
ciutadana i via pública del municipi 
disposa d’un capítol referent als sorolls, 
on es fixen els nivells sonors màxims 
permesos i s’estableix un règim de 
sancions per les infraccions. 

 Les denúncies de sorolls de 
motocicletes i ciclomotors han disminuït 
els darrers anys. 

 Emetem 8 tones equivalents de CO2 a 
l’any (similar a la mitjana de Catalunya), 
que equival a incomplir en un 24% el 
protocol de Kioto sobre les emissions a 
l’atmosfera. 

 Manca d’anàlisis continuats en el temps 
dels nivells de contaminants atmosfèrics 
presents al municipi. 

 Problemes d’olors en algunes zones del 
municipi 

 Molèsties generades pel soroll en 
algunes parts de la ciutat 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

•  
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4 Aspectes de Sostenibilitat Econòmica 
 
4.1 El mercat de treball 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

DADES DEL MERCAT DE TREBALL DE BANYOLES 

Banyoles Comarques 
gironines 

Catalunya Població en edat de treballar 
(de 16 a 64 anys), % / total 

63,98   66,10 67,70

Total Ocupats Desocupats Població activa (1996) 

6.407   5.682 725

Banyoles Comarques 
gironines 

Catalunya Taxa d’activitat 

 

1996 

1991 
1986 

54,9 
53,6 

51,6 

54,7 
55,3 

50,7 

53,4 
54,0 

50,6 

Total Taxa de dependència3

7.969   1,24

 1,19 

Població inactiva2 1996 

   Banyoles

Com. gironines

Catalunya  1,22 

Banyoles Comarques 
gironines 

Catalunya Taxa d’ocupació4 (%) 

48,7   43,1 47,7

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

                                                                  
2 Població inactiva: Aquella que no forma part del mercat de treball. Està formada principalment per 
jubilats, estudiants, persones incapacitades i treballadors de la llar. 
3 Inactius per persona activa 
4 Taxa d’ocupació: Percentatge d’ocupats sobre la població de més de 16 anys. Ofereix les mateixes 
possibilitats d’anàlisi sociològic que la taxa d’activitat, amb la població que té un lloc de treball. 

 

 
 
 
El mercat de treball a Banyoles segueix les tendències generals que es donen en àmbits 
territorials superiors, és a dir, les comarques gironines, Catalunya i també Europa. En general, 
els indicadors del mercat de treball al municipi mostren una situació força bona en relació al 
context català. 
 
 

• Població activa 

 
En el període 1991-1996 l’activitat al municipi creix, contràriament a la tendència general de 
Catalunya .  
 
Evolució de la taxa d’activitat total. Banyoles, Pla de l’Estany, Comarques Gironines i Catalunya. 1986-1996 

 

51,57

53,62

54,91

51,89

53,73
54,19

50,67

55,32

54,73

50,64

53,88
53,40

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya  

 
L’increment de la població activa masculina és d’un 20,34%, molt superior a la mitjana 
catalana, on es produeix un retrocés del 0,28%. En el cas de la població activa femenina, 
aquesta també augmenta de manera molt superior a la resta del territori català. Tot i aquest 
augment, el nombre de dones que treballen o volen treballar es només de dos terços el dels 
homes actius. 
 
Igualment com passa al conjunt del territori català, la taxa d’activitat femenina decreix a un 
ritme més o menys constant a partir dels 29 anys, mentre que la taxa d’activitat masculina es 
manté estable fins els 50 anys. 

56,00

1986 1991 1996

Ta
xa

 d
'a

ct
iv

ita
t (

%
)

Banyoles Pla de l'Estany Comarques gironines Catalunya
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Taxa d’activitat per sexe i edat (%). Banyoles. 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

• Població ocupada 
 

La taxa d’ocupació a Banyoles és superior al conjunt de Catalunya però lleugerament 
inferior al conjunt del Pla de l’Estany. Aquesta taxa té una tendència a l’estabilitat amb 
petites oscil·lacions. L’ocupació masculina presenta una tendència molt bona en tot el 
període analitzat. L'ocupació femenina ha millorat respecte el període anterior, de 
manera que el nombre de dones ocupades ha augmentat un 23,79% en el període 1991 
– 1996, molt per sobre de mitjana catalana. 
 

Evolució de la taxa d’ocupació total. 1986-1996 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. 
 
 

• La població inactiva 
 

En el període 1991-1996 la població inactiva a Banyoles augmenta en nombres absoluts, tal i 
com ho fa a la resta de Catalunya i comarques gironines, sobretot degut a l’augment del 
nombre de jubilats o pensionistes.  
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Tot i que la taxa de dependència de la població inactiva respecte la població activa disminueix, 
principalment com a conseqüència de la incorporació de la dona al mercat de treball, la 
situació del municipi és pitjor que la mitjana de comarques gironines i lleugerament pitjor que  
la resta del territori català. 
 

Població inactiva i taxa de dependència de la població inactiva respecte la població activa. 1986 – 1996 

Taxa dependència5

 
1991 1996 

Banyoles 1,30 1,24

Pla de l’Estany 1,30 1,25

Comarques gironines 1,25 1,19

Catalunya 1,29 1,22

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d'Estadística de Catalunya.  
 

Els estudiants i escolars representen el 40% de la població inactiva a Banyoles. Aquesta dada 
és tant elevada a causa de l’increment de població jove en els últims anys. Amb aquest 
percentatge de població estudiant, la ciutat haurà de preveure que en la primera dècada dels 
segle XXI aquesta població s’incorporarà al mercat laboral, per no agreujar el fenomen de 
l’atur. El grup dels jubilats o pensionistes inclouen el 32% de la població inactiva en el municipi 
de Banyoles. 

48,749,047,9 48,549,748,4 47,7
45,3

49,3

40,2
46,2 43,1
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40,0
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• L’atur al municipi 

 
L’atur registrat6 en el període 1998 – 2003 a Banyoles ha disminuït, passant del 371 persones 
l’any 1998 a 230 l’any 2003. Les diferències entre homes i dones encara són elevades però 
també tendeixen a disminuir. L’any 2003 les dones aturades representen el 60% de les 
persones registrades a l’atur.  

                                                                  
5 Taxa de dependència: Nombre de persones inactives que corresponen a cada persona activa 
6 Taxa d’atur registrat: Nombre de persones que busquen ocupació, hagin o no treballat amb anterioritat, 
registrades en les oficines de Treball de la Generalitat, respecte la població activa. 
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Entre 1999 i 2000 hi hagué un augment de les persones en atur degut al tancament 
d’una empresa agroalimentària. La recuperació posterior es pot atorgar a la bona 
dinàmica econòmica dels darrers anys i a la capacitat del municipi i del seu entorn de 
generar ocupació. 
 

Any Nº aturats Taxa d’atur (%)  
Atur registrat  

 Banyoles  
 

2003 
2002  

2001 
2000 
1999 

1998 

230 
280 

287 
366 
295 

371 

3,6 
4,4 

4,5 
5,7 
4,6 

5,8 

Taxa d’atur Banyoles Comarques gironines Catalunya 

1998 

2000 
2002 

5,8 

5,7 
4,4 

7,6 

6,0 
6,0 

8,4 

6,2 
7,0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
La taxa d’atur a Banyoles és significativament més baixa que la mitjana Catalana i 
gironina. 
 
 

• Perfil de l’aturat banyolí 
 
Aproximadament el 25% dels aturats i aturades de Banyoles tenen més de 55 anys 
(Taula 10). Probablement la fallida d’algunes empreses hagi posat l’atur un segment de 
població d’edat més avançada, que té dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.   
 
En la població masculina el percentatge d’atur més elevat es dona a les franges d’edat 
d’entre 25 i 29 anys i a partir dels 55. En el cas de les dones, el màxim es dona entre els 
30 i 39 anys i també a partir dels 55.  
 
Tot i que l’atur és sempre més alt en el col·lectiu femení, és a partir dels 30 anys quan les 
diferències entre homes i dones es fan més evidents, i el nombre de dones a l’atur és 
entre 5 i 6 vegades més alt que el d’homes. A partir dels 40 anys aquestes diferències 
s’estabilitzen i el nombre de dones a l’atur es manté com el doble d’homes a l’atur fins 
l’edat de 60 anys. 

• L’atur per sectors econòmics 

La majoria de persones aturades pertanyen al sector de la indústria manufacturera (38%), 
seguides pel sector comercial (15%).  
 
La fallida d’algunes empreses ha posat a l’atur un segment de població d’edat més avançada, 
que té dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.   
 
La majoria d’aturats procedents de la indústria manufacturera són dones d’entre 30 i 40 anys o 
majors de 55 amb un baix nivell de qualificació professional i d’estudis. 
 

Principals  sectors d’activitat amb atur registrat. Octubre 2001 

Activitat Nº aturats % 

Indústries manufactureres 116 38%

Comerç i reparació 46 15%

Activitats immobiliàries i serveis empresarials 29 10%

Hoteleria 21 7%

Activitats sanitàries, veterinàries, serveis socials 18 6%

Construcció 17 6%

              Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2002 

 

• Polítiques actives d’ocupació 
 
Existeixen a Banyoles nombroses iniciatives per tal de fomentar l’ocupació, especialment entre 
aquells sectors laboralment més desafavorits. El Servei Municipal d’Ocupació i l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament realitzen actuacions de formació i reciclatge per tal de 
millorar la qualitat de l’ocupació a la ciutat.  
 
Per altra banda, el Pla de Transició al Treball és un programa dissenyat per a proporcionar als 
nois i noies que han deixat l’escola, i necessiten orientació, formació i recursos personals i 
professionals per trobar feina i/o continuar la seva formació. 
 
A nivell comarcal, el Servei d’Informació, Orientació i Recerca d’ocupació dóna suport a les 
persones que busquen feina de forma individualitzada. 
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 La població activa a Banyoles ha 
augmentat de manera considerable en els 
darrers anys, principalment la masculina. 

 La taxa d’ocupació a Banyoles és 
lleugerament superior a la mitjana catalana 
però lleugerament inferior a la mitjana 
comarcal. 

 L’ocupació presenta una tendència 
favorable tant en els homes com en les 
dones. 

 L’atur registrat en el període 1998 -2003 a 
Banyoles ha disminuït considerablement. 

 Els valors de la taxa d’atur a Banyoles són 
molt millors que la mitjana de les comarques 
gironines. 

 Tant el sector primari, com la construcció i 
el sector industrial tenen una taxa 
d’ocupació que supera la mitjana catalana. 

 El municipi i el seu entorn generen 
ocupació.  

cal 

 inserció laboral i la 
qualitat de l’ocupació. 

 Des de l’Ajuntament i el Consell Comar
s’estan duent a terme diferents iniciatives 
per tal de millorar la

 

 Un 60% de les persones en situació d’atur 
són dones. 

 Els joves, les dones i els majors de 55 anys 
són els col·lectius més afectats per l’atur. 

 El sector de la indústria manufacturera, 
seguit del comerç i l’activitat immobiliària, 
són els que presenten un % d’atur registrat 
més elevat.  

 Pocs recursos dels centres de Formació 
Professional per tal d’afrontar les necessitats 
de les empreses, tant pel que fa a 
especialistes com pel que fa a béns d’equip 
per a la formació dels alumnes. 

 La proporció de persones inactives 
respecte la població activa està per sobre de 
la mitjana catalana. 

 El 40% de la població inactiva són 
estudiants,  població que s’haurà 
d’incorporar al mercat de treball i que podrà 
agreujar el fenomen de l’atur. 
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4.2       Estructura econòmica 
 
• Síntesi de la situació actual 
 
L’evolució econòmica de Banyoles durant els darrers 20 anys es resumeix en una etapa 
de creixement accelerat entre 1986 a 1991 com a conseqüència de la intensa activitat 
constructiva a la vila olímpica,  una etapa de crisi i de pèrdua de llocs de treball entre 
1991 i 1994 i una posterior recuperació dels llocs de treball a partir de l’any 19957. 
 
Des de l’any 1994 fins al 2000 Banyoles ha passat de tenir 1.279 empreses a tenir-ne 
1.537, la qual cosa posa en evidència que es tracta d’un municipi econòmicament 
dinàmic. 
 

1991 1996  PIB per habitant (Catalunya=100) 

101,27 92,64  

VAB 1996 Banyoles Catalunya 

 1991 1996 1996 

Primari 
Indústria 
Construcció 

Serveis 

2,77 
36,10 
14,37 

46,76 

1,60 
32,36 
10,59 

                  55,45 

2,01
30,96
6,78

60,24

 
 
L’ocupació en el sector serveis és la que augmenta més en nombres absoluts, i 
igualment com la població ocupada en el sector industrial i en el primari, presenta un 
augment continuat en el temps. La construcció, en canvi, perd en nombre d’ocupats. les 
variacions relatives en el nombre d’ocupats per la majoria de sectors són millors a 
Banyoles que al conjunt de Catalunya, on la majoria de sectors perden ocupats. 

                                                                  
7 Ajuntament de Banyoles (2002). Estructura socioeconòmica i mercat de treball al municipi de 
Banyoles. Estudi tècnic. 

 
 
 
 
 

Banyoles Catalunya Població ocupada resident 
(1996) 

Nombre % Var. 91-96 % 

Primari 
Indústria 
Construcció 

Serveis 

250 
2.211 

440 

2.781

4,40 
38,91 
7,74 

48,94

35,14 
8,49 

-6,78 

36,73

3,22 
32,08 
6,97 

57,73 

TOTAL  5.682 100,00 20,15 100,00

1996 2002 Llocs de treball a Banyoles  

Nombre % Nombre % 

Primari 

Indústria 
Construcció 
Serveis 

66 

1.333 
442 

1.585

1,93 

38,91 
12,90 
46,26

94 

1676 
579 

2.450

1,96 

34,92 
12,07 
51,05 

TOTAL  3.426 100,00 4.799 100,00

 
 
El nombre total de llocs de treball ha augmentat considerablement en el període 1996 – 2002. 
L’augment principal es dona en el sector serveis (50% del total de llocs de treball al municipi 
l’any 2002). Aquesta proporció és inferior a la mitjana catalana, del 64,5%. La proporció  de 
llocs de treball a la indústria és superior a la mitjana catalana, el sector primari està per sota i 
la construcció està per sobre. 
 
Els subsectors que ofereixen un volum d’ocupació més elevat són el comerç al detall, la 
indústria alimentària, la indústria del metall, les activitats sanitàries, el comerç a l’engròs i 
l’hoteleria. Tots aquest sectors han experimentat un augment en quant a la creació de llocs de 
treball, a excepció de la indústria de productes alimentaris, que n’ha perdut. 
 
 

•   
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El Sector Primari 
 

DADES REFERENTS AL SECTOR PRIMARI DE BANYOLES 

Any Secà Regadiu Total  
Superfície Agrària Útil a 
Banyoles (hectàrees) 

 

1982 
1989 
1999 

437 
301 
215 

105 
 48 
 31 

542 
349 
246 

Terres 
llaurades 

Pastures 
permanents

Terreny 
forestal Altres 

Distribució de la superfície 
agrícola 

 
1999 
1989 

246 
346 

0 
3 

23 
118 

5 
30 

Any Explotacions Unitats ramaderes  
Sector ramader de Banyoles 

 
1982 
1989 
1999 

95 
57 
27 

1.573 
1.076 
1.360 

Espècie %  

 
Caracterització del bestiar 
(1999) 

 

Bovins 
Ovins 

Cabrum 
Porcins 
Aviram 

Conilles mares 
Equins 

28,5 
1,6 

 0,1 
62,0 
 5,1 

 0,8 
 1,9 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

 

• Les explotacions agràries 
 

L’any 1999 el 22,60% de la superfície municipal de Banyoles és espai agrícola útil, i 
equival a 246 Ha. A la comarca del Pla de l’Estany les terres agrícoles ocupen un 
34,60% del territori.  
 

 
 
 
 
Banyoles és el municipi del Pla de l’Estany que més superfície cultivada ha perdut els darrers 
anys. La Superfície Agrària Útil ha disminuït, passant de les 349 ha de l’any 1989 a les 246 de 
l’any 1999. Aquesta pèrdua de sòl agrícola és deguda principalment al fenomen urbanitzador i 
al progressiu envelliment dels treballadors agraris. 
 
La pèrdua de Superfície Agrària s’ha produït tant el que són terres llaurades com en els 
terrenys forestals. De les 118 ha de terreny forestal de l’any 1989 s’ha passat a les 23 de l’any 
1999 (pèrdua del 80,5%). El nombre d’explotacions forestals també ha disminuït en aquest 
període el període, passant d’11 a 7 explotacions. Actualment la totalitat d’espècies arbòries 
forestals del municipi són no comercials.  
 
El nombre d’explotacions agràries ha passat de 78 l’any 1989 a només 30 l’any 1999 (de les 
quals 4 són sense terres), en un pèrdua proporcionalment molt superior a la mitjana Catalana. 
Les explotacions d’entre 0,1 i 5 ha de SAU són les que més s’abandonen, mentre que es 
confirma un creixement del nombre d’explotacions d’entre 5 i 20 ha. Aquest fet, juntament amb 
la modernització de les explotacions,  la innovació tecnològica i la diversificació de la 
producció,  permet abaratir costos i alhora permet que les explotacions agràries continuïn 
subsistint. En el conjunt de la comarca l’augment del nombre d’explotacions de més de 20 ha 
és encara més significatiu. 
 
D’altra banda, existeixen encara al municipi explotacions tradicionals, que mica en mica van 
desapareixen com a conseqüència de l’envelliment dels seus actius i per l’elevat preu del sòl, 
que n’afavoreix el canvi d’ús. 
 
 

• Tipus de conreus 
 
El cultiu dominant a Banyoles és el secà, que constitueix el 87% de la superfície de terres 
llaurades. Aquest tipus de conreu constitueix la base de l’alimentació del bestiar: cereals i 
farratges. Les ajudes europees han introduït varietats noves i menys freqüents. La resta de 
cultius són poc significatius i estan destinats a l’autoconsum de les explotacions. 
 
El paisatge agrari ha quedat relegat a camps de conreu d’hivern i primavera, el destí dels 
quals és el pinso. Hi ha alguns camps, cada vegada menys, amb cultius permanents de 
plantes farratgeres. Amb menys quantitat trobem camps de gira-sol i altres plantes industrials 
amb dret a subvenció comunitària. 
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• Ramaderia 
 
El nombre d’explotacions ramaderes ha disminuït en un 52,6% a Banyoles, passant de 
les 57 de l’any 1989 a les 27 del 1999. El fet de disminuir el nombre d’explotacions no ha 
suposat, però, una reducció de la producció, perquè s’ha compensat amb un augment de 
la capacitat productiva: el nombre Unitats Ramaderes (UR)8 durant el període analitzat 
ha augmentat, passant de les 1.076 l’any 1989 a les 1.360 l’any 1999.  
 
El sector ramader de Banyoles està estretament vinculat a l’agroindústria, concretament 
del sector càrnic, a través de les sales de desfer, escorxadors, sales de desfer, 
distribuïdors o les empreses subministradores de pinso i bestiar. Les principals branques 
d’activitat ramadera a Banyoles són l’engreix de porcs i avirams,  l’engreix de vedells i la 
producció de llet. El subsector porcí és el de més pes dins el conjunt primari, amb el 
36,6% del PIB. El segueix el boví amb un 18,5% i la producció de llet amb un 9,2%. El 
bestiar industrial, sobretot el porcí, és un bon complement econòmic per bona part de la 
pagesia de la comarca.  
 
 

• Ocupació en el sector primari 
 
Segons dades del Cens Agrari de Banyoles és el municipi del Pla de l’Estany que ha 
perdut més ocupació en el sector primari. El nombre de treballadors de les explotacions 
agrícoles s’ha reduït a menys de la meitat en els darrers deu anys. Segons altres fonts9, 
però, el nombre de treballadors del primari augmenta. Aquesta reducció afectaria 
sobretot als treballadors de la pròpia unitat familiar, mentre que els treballadors agrícoles 
assalariats han augmentat. 
 
El progressiu envelliment de la mà d’obra agrària és una de les característiques més 
negatives del sector primari,  ja que sovint no garanteix el seu relleu generacional. La 
reduïda dimensió de moltes de les explotacions agràries existents al municipi, en general 
poc tecnificades, dificulten la dedicació exclusiva a aquesta activitat, per la qual cosa la  
majoria de la població activa que treballa en aquest sector ho fa a temps parcial. 
 

                                                                  
8 Una UR és una unitat de mesura del sector ramader que s’obté aplicant un coeficient a cadascuna 
de les espècies i tipus, per així poder presentar en una mateixa unitat d’equivalència les diferents 
espècies. 
9 Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i Cens de Població. 

• Impactes ambientals del sector agrícola – ramader 
 
A Banyoles  sector porcí pot generar problemàtiques relacionades amb la gestió dels purins i 
la presència de nitrats en les aigües subterrànies. Cal que gestioni aquest subproducte de 
forma correcta, procurant administrar els purins i els nitrats de la millor manera possible.  
 
Pel que fa a l’agricultura, tot i el seu baix pes específic, cal tenir en compte la incidència que 
pot provocar sobre el consum i la contaminació de l’aigua subterrània. La disminució de terres 
de conreu perjudica també el tractament de les dejeccions ramaderes ja que es perden àmbit 
de correcta admissió d’aquestes, afavorint els problemes de contaminació per nitrats de les 
aigües, tant de pous com de fonts.  
 
Banyoles, com la resta de la comarca, està considerada zona vulnerable per contaminació de 
nitrats de fonts agràries, segons els mapes elaborats per la Generalitat de Catalunya.  
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Indústria i construcció 
 

• Síntesi de la situació actual 
 
Banyoles es caracteritza pel pes que té la indústria en l’economia local i en l’ocupació de 
la seva població. Entre el 1994 i el 2000 ell nombre d’indústries al municipi ha passat de 
143 a 165. Es tracta d’una indústria de dimensions petites i diversificada.  
 

DADES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE BANYOLES 

Any Indústria Construcció Establiments del 
sector industrial de 
Banyoles 1996 

1997 

1998 
1999 
2000 

149 
153 

159 
164 
165 

182 
183 

184 
202 
210 

 1996 2001 Variació de llocs de 
treball assalariat  

Productes alimentaris 
Maquinària i equips mecànics 
Productes metàl·lics 

Metal·lúrgia 
Químiques 
Confecció i pelleteria 

Energia elèctrica i gas 

406 
232 
117 

129 
54 
31 

41 

396 
363 
200 

145 
102 
68 

40 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 

Evolució del nombre de llocs de treball per subsectors. Banyoles 1996 - 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Font: Departament de treball. Generalitat de Catalunya.  

 

 
• Caracterització de la indústria del municipi 
 
El subsector del metall és el que més ha augmentat en nombre d’empreses i també el que 
més llocs de treball ha generat en el període 1996 – 2000, amb un augment de 242 llocs de 
treball. Tot i que aquesta branca no és la que té més representació en nombre d’indústries (5 
l’any 2002) sí que és una de les activitats que es poden considerar més dinàmiques a 
Banyoles. Hi destaca el subsector de la construcció de maquinària i equips mecànics, molt 
dinàmic i heterogeni, on les empreses són relativament intensives en capital, tenen un alt grau 
de mecanització i requereixen d’una mà d’obra molt qualificada.  Les produccions relacionades 
amb metall hi són molt importants i en els últimes dècades hi ha hagut un augment del nombre 
de treballadors. Aquest subsector representa el 7,9% de tota l’activitat econòmica del municipi 
i un 15,9% de les indústries de Banyoles. Altres activitats que formen part d’aquest mateix 
subsector són la construcció de material elèctric (amb un percentatge d’ocupació relativament 
baix), les fàbriques de bombes, etc. 
 
El subsector de la producció alimentària és una de les especialitzacions del municipi. La 
indústria de l’alimentació és una de les que ocupa més treballadors a Banyoles; en els darrers 
anys s’ha mantingut força estable pel que fa als llocs de treball, tot i que el nombre 
d’empreses ha disminuït. Segons les dades de l’IAE facilitades per l’Ajuntament, a Banyoles hi 
ha 29 activitats relacionades amb la indústria alimentària, la qual cosa situaria aquest 
subsector en el principal lloc pel que fa a nombre d’empreses. Dins aquesta branca s’hi troben 
activitats com ara escorxadors, indústries càrniques, fàbriques de pinsos, fàbriques de farines, 
fàbriques d’embotits, etc. Es tracta d’un sector que no necessita mà d’obra massa qualificada i 
els salaris solen estar per sota de la mitjana de la indústria. A nivell comarcal, cal destacar la 
important davallada que va tenir el subsector amb la crisi del Grup Avícola Callís a finals de 
l’any 1999. 
 
La indústria de construcció de maquinària està molt relacionada amb l’activitat alimentària, 
ja que els destinataris d’aquestes produccions són moltes vegades les pròpies empreses 
d’alimentació. Aquests dos subsectors representen el 66,70% de les indústries que més 
facturen a Banyoles, i alhora són els subsectors amb uns percentatges més elevats 
d’ocupació. El 33,30% restant d’aquestes indústries, segueixen essent, majoritàriament, 
indústries manufactureres. 
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La indústria de l’energia i l’aigua, de la química  i d’edició també experimenten un cert 
creixement en nombre d’empreses. En aquest sentit, les indústries químiques han augmentat 
del nombre de llocs de treball, passant dels 54 de l’any 1996 als 102 l’any 2001. En l’àmbit de 
la producció i distribució d’energia, aquest sector ocupa un nombre reduït de treballadors al 
municipi. 
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Segons dades de l’IAE, la indústria de la fusta i els suro és molt present al municipi en 
nombre d’establiments: a Banyoles hi ha 16 fusteries, 7 serralleries i 2 fusteries 
mecàniques. Tot i l’elevat nombre d’empreses, el pes d’aquest sector en l’economia de 
Banyoles és poc significatiu. Majoritàriament són empreses petites amb pocs 
treballadors, l’ocupació de la qual ha davallat en els últims anys. L’activitat predominant 
és la fabricació de mobiliari per a la llar. 
 
La indústria tèxtil, del cuir, la confecció i el calçat, tot i haver tingut una gran 
importància en el municipi en el passat, es troba actualment en regressió. Ha 
experimentat una davallada en el nombre de llocs de treball i en nombre d’empreses en 
els àmbits de la preparació, adobament i acabament del cuir, així com en la fabricació 
d’articles de sabateria, mentre que el subsector  de la confecció i pelleteria ha augmentat 
en nombre de treballadors sense arribar a compensar, però, la davallada general. Tot i 
que històricament aquestes indústries són les que més ocupació han generat al municipi, 
durant les últimes dècades han anat perdent pes i el nombre de treballadors va 
disminuint. 
 
 

• El sector de la construcció 
 
Després del creixement accelerat del sector de la construcció al municipi entre els anys 
1986 - 1991 com a conseqüència de la celebració dels Jocs Olímpics, durant els anys 
1991 – 1994 l’activitat constructiva cau exponencialment, perdent-se molts llocs de 
treball.  
 
A principis del 1995 el sector comença a recuperar-se de la crisi, i l’any 1996 torna a 
comptar amb 402 treballadors. La represa econòmica d’aquests anys torna a fer créixer 
el nombre d’habitatges els anys següents, encara que no amb la mateixa intensitat que al 
principi de la dècada dels noranta. 
 
Durant el primer trimestre de l’any 2001, els 547 llocs de treball d’aquest subsector 
representaven l’11,9% del total de llocs de treball al municipi, tractant-se del sector que 
més llocs de treball ha generat en els darrers anys a Banyoles., en canvi al llarg del 2000 
(507 treballadors), el sector es recupera una altra vegada. 
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El comerç i els serveis 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

DADES REFERENTS AL COMERÇ I ELS SERVEIS 

Servei 1994 1998 2000  
Establiments 
del sector 
terciari de 
Banyoles 

 

Comerç a l’engròs 
Comerç al detall 

Hostaleria 
Transport i comunicacions 
Mediació financera 

Serveis empresa 
Serveis personals 
Immobiliària i altres 

TOTAL 

 81 
347 

 76 
 79 
 26 

 27 
158 
 29 

823 

 97 
367 

 84 
100 
 29 

 43 
179 
 43 

942 

103 
354 

 94 
 97 
 31 

 55 
189 
 51 

974 

Servei 1996 2001 Var.  

Llocs de treball 
assalariat al 
sector terciari 

 

Comerç al detall 

Sanitat, veterinària i serveis socials 
Altres activitats empresarials 
Comerç a l’engròs 
Hoteleria 

Transport 
Venda i reparació de vehicles 
Activitats recreatives, culturals i 
esportives 

Serveis personals 
Administració 
Educació 

TOTAL 

374 

112 
227 
174 
107 

116 
 95 

 

141 
 43 
 80 

 76 
        3.426 

508 

314 
217 
193 
188 

169 
167 

 

157 
126 
 90 

 88 
   4.586 

134 

202 
-10 
19 
81 

53 
72 
 

16 
83 
10 

12 
   1.160 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Banyoles és la ciutat on es localitzen la major part d’empreses de serveis de la Comarca 
del Pla de l’Estany. Es tracta del sector amb més llocs de treball del municipi i és el que 
mostra més potencialitats de creixement. Entre 1991 i 2001 l’ocupació en el sector 
serveis va augmentar en gairebé un 100%.  
 
 

 
 
 
El sector està representat principalment per les activitats comercials, juntament amb una petita 
base de serveis lligats a l’activitat industrial i una mínima infrastructura hotelera vinculada al 
turisme. No obstant, les empreses que han augmentat més en els últims anys han estat 
especialment les de transport i comunicacions, les de serveis a les empreses i les de comerç a 
l’engròs. Alguns subsectors, com per exemple els serveis sanitaris o els serveis empresarials, 
estan menys desenvolupats del que pertocaria a una capital de comarca, degut a la proximitat 
amb Girona.  
 

• Activitat comercial 
 
El subsector comerç és, dins el terciari, el més important en quant a ocupació de la població 
banyolina (11% del total). El comerç al detall representa un 11% dels llocs de treball del sector 
serveis, i el comerç a l’engròs en representa un 5%.  
 
En els darrers anys, el nombre d’empreses de comerç a l’engròs ha augmentat 
considerablement, mentre les empreses de comerç al detall, principalment les de productes 
alimentaris, han disminuït.  Diversos estudis apunten les grans superfícies comercials de l’àrea 
de Girona i també per les presents al propi municipi com una de les principals causes 
d’aquesta davallada. 
 

Evolució del nombre d’establiments comercials al detall. Banyoles. 1994 –2000 
 

330
335
340
345
350
355
360
365
370

 
 
 
 
 
 
 

Evolució del nombre d’empreses de serveis (no detall). Banyoles. 1994 –2000 

 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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En general, el comerç de Banyoles es troba en una etapa d’estancament o caiguda. 
S’apunten com a principals causes d’aquesta crisi la proliferació de grans àrees 
comercials, la falta d’aparcament per al client, la poca modernització de les botigues i del 
seu contingut i, sobretot, la proximitat de Girona i Figueres com a principal reclam a 
l’hora de comprar quelcom. Els subsectors comercials que més han patit les 
conseqüències han estat els establiments al detall d’alimentació i articles per a la llar.  
 
 

Servei 1994 1998 2000  
 

Establiments de comerç al 
detall per branques d’activitat 
(IAE) a Banyoles 

Productes alimentaris 
Roba i calçat 
Articles per la llar 

Llibres i periòdics 
Productes químics 
Material de transport 

Altres 
TOTAL 

120 
 81 
 47 

 10 
 26 
  8 

 55 
347 

120 
 84 
 51 

 11 
 33 
  9 

 59 
367 

114 
 87 
 48 

 11 
 28 
  9 

 57 
354 

 
 
• El turisme 
 
Durant els darrers anys ha augmentat el nombre de treballadors en el sector turístic: de 
243 treballadors el 1996 s’ha passat a 349 treballadors el 2000. D’aquests destaca 
l’hoteleria, que passa de 107 a 191 llocs de treball (4,1% dels llocs de treball del 
municipi).  
 
El nombre reduït de places hoteleres de Banyoles està ocupat majoritàriament per 
esportistes durant tot l’any; els turistes no vinculats a l’esport són molt pocs. Es tracta 
d’un dels sector que mostra més potencialitats de creixement. Actualment el grau de 
desenvolupament turístic del municipi és baix i el turisme existent sol estar molt vinculat 
al turisme de costa. 
 
La importància d’aquest sector en el desenvolupament sostenible de Banyoles el fan 
mereixedor d’un capítol específic per analitzar-lo en profunditat i que es troba a l’apartat 
4.3 de la Diagnosi. 
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Encara es mantenen algunes 
explotacions agràries al municipi. 

 Consolidació de la indústria del 
metall (construcció de maquinària i 
equips mecànics) al municipi. 

 Producció industrial diversificada 
que ha propiciat l’aparició de 
subsectors que hi estan vinculats. 

 L’estructura empresarial presenta 
característiques tradicionals, com el 
predomini d’empreses familiars 
petites, que permeten un control 
local. 

 Sector serveis en creixement 
durant els darrers 10 anys. 

 Els fons estructurals europeus 
propicien la introducció de noves 
pràctiques i varietats agrícoles 
(plantes ornamental, informatització 
de l’engreix, etc.) que fan 
l’agricultura més competitiva. 

 El sector serveis del municipi 
encara pot desenvolupar-se més, 
especialment  el vinculat al turisme. 

 Banyoles ha de consolidar-se com 
a centre de servis de la comarca. 

grants disposats a 
treballar al camp. 

 

 L’arribada d’immi

 L’agricultura al municipi és residual i difícilment pot 
considerar-se un àmbit que pugui generar ocupació.

 La construcció és un sector  clau per a l’estabilitat 
econòmica del municipi. 

 Falta informació contrastada sobre la situació de 
l’ocupació agrària al municipi. 

 Descens espectacular de la superfície i del nombre 
d’explotacions agrícoles en els darrers 20 anys. 

 Important descens de les explotacions agrícoles i 
ramaderes. 

 Dependència de l’agroindústria (indústries 
alimentàries i fabricació de pinso) per part de les 
explotacions agrícoles.  

 La base de dades de l’IAE municipal divergeix 
notablement de les dades obtingudes de la web de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 Existeix la percepció que la manca de sòl industrial 
és la responsable de l’estancament del sector. 

 Algunes indústries estan marxant cap a fora del 
municipi (Cornellà, Palol de Revardit) 

 Les indústries més properes als habitatges 
generen problemes d’olors i de sorolls 

 Poca diversificació en els serveis 

 Estancament i retrocés del comerç al detall 

 L’envelliment de la mà d’obra agrària i la no 
garantia del seu relleu generacional. 

 

 
 

 
 

OPORTUNITATS AMENACES 

   

 Algunes indústries estan marxant 
cap a fora del municipi (Cornellà, 
Palol de Revardit) 

 El turisme i la promoció de 
productes locals és una oportunitat 
pel comerç local. 

 Sinèrgies derivades de la 
denominació de Banyoles com a 
Destinació Turística de Pràctica 
Esportiva 

 
 

 Urbanització de l’espai agrícola i pèrdua 
de riquesa paisatgística. 

 La proximitat amb Girona i Figueres és 
una amenaça pel comerç local i el 
desenvolupament dels serveis. 

  

 
 
 
 
 

•   
•  
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4.3 Incidència de l’activitat industrial en el medi  
 

• Síntesi de la situació actual 
 
Diferents administracions tenen competències en el control de la incidència ambiental de 
les activitats. L’ACA i el mateix ajuntament tenen competències sobre la gestió i control 
de les aigües residuals d’origen industrial del municipi. La Junta de Residus té la 
competència sobre la gestió i el control dels residus industrials i el Departament de Medi 
Ambient sobre el control de les emissions atmosfèriques de les indústries. El control de 
les emissions acústiques i del compliment del Pla d’Emergència Municipal, que data de 
l’any 1986, són competència de l’Ajuntament.  
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental, 
classifica les diferents activitats econòmiques en tres annexes, I, II i III, segons la seva 
incidència sigui més o menys elevada. 

 
A partir de juny de 1999 totes les activitats que han demanat la llicència s’han tramitat 
segons aquesta Llei. Des de llavors fins al mes de juliol de 2003 s’han demanat un total 
de 171 llicències entre noves llicències i adaptacions de les indústries a la nova 
legislació, de les quals no n’hi ha cap que correspongui a  l’Annex I, 5 a l’Annex II.1, 30 
de l’Annex II.2, i s’han tramitat 112 comunicacions corresponents a l’Annex III. 23 
llicències no es troben incloses en cap d’aquests 3 grups.  
 
Es desconeix la classificació segons els annexos de la Llei 3/98 de les activitats que 
havien demanat llicències abans del juny de 1999.  Aquestes activitats tenen un període 
de temps fixat per adequar-se a la nova normativa. 
 
A partir del mes d’agost de 2003, i per període d’un any, l’Ajuntament de Banyoles ha 
suspès l’atorgació de llicències ambientals per activitats industrials de nova implantació a 
qualsevulla de les zones industrials del municipi. L’objectiu d’aquesta moratòria és trobar 
una solució als problemes ambientals derivats del fet que el planejament general en vigor 
prevegi la localització d’activitats industrials al costat de zones qualificades com a 
residencials. Aquest fet es dóna principalment a la Farga, el principal polígon industrial 
de Banyoles. 
 
• Incidència sobre els diferents vectors ambientals  
 
Les indústries del municipi amb una major incidència en els vectors aigua i residus són 
les de fabricació de productes químics, la indústria alimentària, l’acabat de tèxtils i la 
metal·lúrgia.  
 

Els residus industrials es classifiquen en inerts (no experimenten transformacions físiques), 
no especials (equiparables a deixalles domèstiques) i especials (tòxics i perillosos), d’acord 
amb les característiques específiques de cada residu i segons el seu impacte ambiental i en la 
salut de les persones. 
 
La indústria dedicada a la fabricació de productes químics és la que genera un major volum de 
residus industrials (47%), seguit per la indústria alimentària (16%) i la de transformació dels 
metalls (10%). És la metal·lúrgia, però, l’activitat que produeix més residus especials (tòxics i 
perillosos). 
 
Un gran percentatge dels residus industrials declarats serveix com a subproducte d’altres 
activitats (35%) o segueix un procés de valorització (27%). El tractament en depuradora i la 
deposició controlada és el destí que reben el 37% dels residus declarats. 
 
El consum industrial d’aigua per a l’any 2001 representa el 14,2 % del consum total. En els 
dos darrers anys disminueix el consum d’aigua de xarxa per a usos industrials, que passa de 
37.451 m3 l’any 2000 a 26.182 m3 l’any 2001.  
 
Els sectors industrials més contaminants són els de sacrifici de bestiar (escorxadors), 
fabricació de gelatines (Miquel Juncà S.A., Induxtra de Suministros Llorella S.A.) i el de 
tractament del cuir (Tecnopiel S.A., Curtidos Pujol S.A.). Les empreses Nutrex S.A., PurLlet 
S.L. i DYTSA S.A. també generen un volum d’aigües residuals important.  
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A partir de l’any 2000 el Consell Comarcal disposa d’un Registre de Permisos d’Abocament 
realitzats a la xarxa de clavegueram. Totes les activitats que generin aigües industrials 
estan obligades a sol·licitar el Permís d’Abocament, segons l’Ordenança sobre l’ús del 
sistema de sanejament de la Comarca del Pla de l’Estany. L’Ajuntament no disposa de cap 
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registre amb les empreses que tenen permís d’abocament anterior a l’entrada en vigor 
de l’Ordenança comarcal anteriorment citada. Així doncs, cal consultar els expedients 
de cadascuna per saber si es troben dins la legalitat. 
 
Per altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’un registre d’expedients 
d’abocament per a les empreses que aboquen a llera pública. 

 
Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, les activitats industrials emeten contaminants 
a l'aire bé per focus puntuals (xemeneies), bé per focus difusos (evaporacions, moviment 
d'àrids, etc...).  
 
El control de les emissions a l'atmosfera d'origen industrial és una funció assumida pel 
Departament de Medi Ambient, que cataloga les activitats industrials emissores de 
contaminants en tres grups: A, B i C, de més a menys contaminants. 
 
A Banyoles hi ha 3 indústries catalogades en el grup A del CAPCA10 (les més 
contaminants), 2 en el grup B i 5 en el grup C (les menys contaminants). Algunes 
empreses del municipi amb activitats susceptibles d’estar incloses al CAPCA  no hi 
apareixen. Les indústries de tractament i adobat de cuirs i pells són les catalogades com 
a més contaminants de l’atmosfera.  
 
De totes maneres, al municipi no existeixen problemes greus de contaminació 
atmosfèrica que puguin afectar la salut de les persones o el medi i la qualitat de l’aire es 
pot considerar bona. 
 
El consum energètic industrial i comercial a Banyoles va representar un 32,2% del total, 
amb 10.279,18, l’any 2001 Teps. La relació consum industrial/consum domèstic a 
Banyoles és de 2,37 mentre que per al mateix període (2001) és de 1,38 per a 
Catalunya. 
 

• Localització física de les activitats 
 
La majoria d’indústries de Banyoles han anat abandonant les zones més urbanes i s’han 
anat centrant en diferents polígons industrials. Tot i així, encara en subsisteixen algunes 
enmig de la trama urbana que poden provocar molèsties als veïns. Aquest és el cas del 
sector inclòs en el Pla Especial P.E. III., on algunes activitats generen problemes de 
sorolls i d’olors. 
L’escorxador municipal, ubicat al nord de la ciutat, també genera problemes d’olors de 
forma periòdica. 

                                                                  
10 Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants a l’Atmosfera 

 

• Empreses amb sistemes de gestió de la qualitat i/o ambientals 
 
Els sistemes de gestió ambiental tenen per objectiu garantir el control ambiental dels 
processos, de les activitats i de la gestió de les empreses que els assoleixen.  
 
Només una indústria a  Banyoles disposa d’un sistema de gestió ambiental (ISO 14000 o 
EMAS) l’any 2002. Es tracta de l’empresa Agustí y Masoliver SA, que en aquest cas disposa 
d’una ISO 9002 de data de 21 de juliol de 1999 i d’una ISO 14001 en data de 25 de juny de 
2002. 
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• Diagnosi municipal 
 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Les indústries del municipi no generen 
nivells elevats contaminació atmosfèrica. 

 L’Ajuntament disposa d’una ordenança 
reguladora de les activitats sotmeses a 
la Llei d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental (Llei 3/98) 

  

 El sector industrial banyolí exerceix una 
gran pressió sobre l’aigua (consums d’aigua 
i abocaments residuals molt importants). 

 Només una indústria del municipi disposa 
d’un sistema de gestió ambiental (ISO 
14000 o EMAS). 

 Les zones vulnerables per la presència de 
sorolls i d’olors no estan ben definides. 

 Manca informació sobre la localització del 
sector industrial en general: antiguitat de les 
indústries en funció de la seva ubicació, 
disponibilitat de sòl industrial per acollir els 
possibles trasllats o les noves indústries, 
etc. 

 Manca un PERI que prevegi el trasllat de la 
indústria ubicada en zones urbanes cap a 
zones industrials. 

 L’activitat agrària i ramadera és intensiva, 
amb els conseqüents problemes que això 
comporta pel medi  

 Es genera més volum de dejeccions 
ramaderes de les que les terres agrícoles 
del municipi poden assimilar, cosa que 
provoca problemes de contaminació per 
nitrats de l’aigua subterrània 

 No hi ha cap explotació que complementi la 
seva activitat amb fórmules com 
l’agroturisme o el turisme rural 
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4.4 El turisme i l’esport 
 

• Síntesi de la situació actual 
 
La creixent terciarització de l’economia fa preveure un creixement important del sector 
turístic en els propers anys, fins esdevenir el motor principal de l’economia local. Aquesta 
realitat, i la voluntat de cercar un model de desenvolupament diferent que el que s’ha 
donat al litoral mediterrani, són els principals motius que inciten a parlar d’un model de 
turisme sostenible.  
 
Dels diferents estudis realitzats en l’àmbit del turisme se  n’extreu la necessitat de 
promocionar, millorar i incrementar l’oferta turística del municipi per tal d’ampliar la 
durada de les visites i disminuir la seva estacionalitat. També es pretén posicionar 
Banyoles com a líder d’estades i esdeveniments esportius. 
 

• Les diferents tipologies de turisme presents al municipi 
 
Actualment, Banyoles acull dos tipus de turisme ben diferenciats que es poden emmarcar 
dins del model de turisme alternatiu, tot i tenir algunes característiques pròpies del 
turisme tradicional: el turisme d’escapades i el turisme esportiu. 
 
El turisme d’escapades està constituït per grups familiars que vénen a la comarca 
atrets per l’estany i no solen estar-s’hi, a excepció de quan ho fan en residències - cases 
de pagès, més d’un dia. Es tracta d’excursionistes passius, que passegen vora l’estany, 
fan una estada de mig dia i no acostumen a endinsar-se dins el nucli urbà. La 
desconeixença d’altres productes turístics al municipi propicia estades curtes. 
 
La proximitat de la ciutat Banyoles a l’entorn natural (l’estany) la fan ser un entorn ideal 
per la pràctica de l’esport. La demanda d’activitat física esportiva al municipi creix, tant 
quantitativament com qualitativament any rera any, degut a la major disponibilitat de 
temps lliure i d’oci. 
 
El turisme esportiu està bàsicament especialitzat en els esports aquàtics com el rem, el 
piragüisme o la natació. Els turistes fan estades més llargues i s’allotgen en albergs i 
hotels de la ciutat. La millora de les infrastructures esportives del municipi a raó de la 
celebració dels Jocs Olímpics de 1992 ha suposat un gran impuls per aquest tipus de 
turisme. Des de fa uns anys tots els estudis realitzats en l’àmbit de la promoció turística 
apunten a posicionar Banyoles com a líder d’estades i esdeveniments esportius, sense 
deixar de banda el turisme d’escapades. 
 

 
 
Actualment la ciutat opta a convertir-se en Destinació Esportiva Pilot (DEP), rebent la marca 
o distintiu de Destinació Turística de Pràctica Esportiva, que catalogarà Banyoles com a destí 
turístic apte per a la realització de camps d’entrenament, competicions i campus esportius. 
Això es pot traduir en un augment del nombre d’esdeveniments esportius que es realitzin al 
municipi i en una major demanda d’equips que vulguin venir a entrenar-se a Banyoles, en 
benefici de l’economia local.   
 
Existeixen a Banyoles gran quantitat de clubs i entitats esportives, que abracen multitud 
d’esports diferents, alguns d’ells (com el piragüisme o el kaiak) no practicables a cap altre lloc 
de les comarques gironines. El nombre d’associats també és molt important. 
 
A nivell comarcal existeixen alguns projectes esportius, com ara la pista d’atletisme depenent 
del C.N. Banyoles i un pavelló polivalent (per congressos, festes, concerts, pràctica 
d’esports...). 
 
Actualment la ciutat opta a convertir-se en Destinació Esportiva Pilot (DEP), rebent la marca o 
distintiu de Destinació Turística de Pràctica Esportiva, que catalogarà Banyoles com a destí 
turístic apte per a la realització de camps d’entrenament, competicions i campus esportius. 
Això es pot traduir en un augment del nombre d’esdeveniments esportius que es realitzin al 
municipi i en una major demanda d’equips que vulguin venir a entrenar-se a Banyoles, en 
benefici de l’economia local.   
 
El turisme verd o de natura també és present al municipi. Existeixen activitats de descoberta 
històrica i natural del medi, entre d’altres. La participació de turistes i ciutadans a les visites 
guiades està directament relacionada amb la promoció que d’aquestes es fa des de l’Oficina 
de turisme. En la mateixa línia de promoció del turisme verd s’ha editat material promocional i 
s’han senyalitzat itineraris. 
 
També existeix, en menor mesura, un tipus de turisme que el podríem qualificar com a 
turisme empresarial, que realitza reunions o convencions als hotels on s’allotja, ja que no 
existeixen instal·lacions municipals per acollir-lo. De totes maneres, aquest perfil de turista és 
poc significatiu d’entre el total. 
 
 

• L’oferta d’allotjament al municipi 
 
L’ocupació generada pel turisme ha sofert un lleuger augment en els darrers anys, passant de 
243 treballadors el 1996 a 349 el 2000. L’hoteleria ha passat de 107 a 191 treballadors durant 
aquest període, i representa el 4,1 de l’activitat econòmica. El nombre reduït de places 
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hoteleres de Banyoles està ocupat majoritàriament per esportistes d’elit durant tot l’any, 
mentre que els turistes no vinculats a l’esport són molt pocs. 
 
 
Les escasses places d’allotjament existents, així com la manca d’una estratègia turística 
ben definida i la insuficient promoció dels atractius del municipi són els principals 
aspectes a millorar per tal de promoure turísticament el municipi. 
 
D’altra banda, el conjunt de la comarca del Pla de l’Estany disposa de 1.106 places en 
allotjaments juvenils, tot i que no hi ha cap terreny d’acampada. Els dos albergs de 
joventut de  
 
Banyoles suposen més del 21 % de les instal·lacions d’aquesta mena que hi ha a la 
demarcació de Girona.  
 

DADES DE L’OFERTA D’AALOTJAMENT TURÍSTICA BANYOLES 

Establiments N. d’establiments N. de places 

Hotels 
Fondes 
Albergs 

Càmpings 
Residències-cases de pagès 

4 
2 
2 

1 
1 

179 
62 

180 

364 
6 

Oferta 
d’allotjament 
turístic 

TOTAL 10 791 

Taxa  

Funció Turística11  

 
23,6 

Indica que existeixen algunes manifestacions turístiques en 
el municipi.  
L’oferta de llits hotelers és molt baixa i suposa un important 
dèficit estructural per tal que la ciutat es desenvolupi 
turísticament. 

Taxa  

Funció Turística  

Residencial12

 

 
18,9 

Indica que el turisme de segona residència és poc important 
en termes absoluts.  
No obstant, el pes relatiu del turisme residencial sí que és 
significatiu: el 79% del total de places d’allotjament turístic 
correspon a habitatges de segona residència, mentre que 
només el 21% correspon a hotels, albergs i càmpings, 
percentatges molt similars als del global de Catalunya. 

Font: Guia turística de Banyoles i elaboració pròpia. 
 

                                                                  
11 (Llits turístics / població local ) x 100 
12 (habitatges de 2ª residència / hab. permanents) x 100 

• Estratègies de futur 
 
El Pla de l’Estany és una comarca territorialment cohesionada. Les seves característiques la 
presenten com l’àmbit territorial ideal per dur a terme una estratègia de desenvolupament 
turístic comuna entre els municipis de la comarca. En aquest sentit, el Pla de Competitivitat 
Comarcal, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, és un projecte de futur 
d’àmbit supramunicipal que hauria d’aportar algunes propostes en aquest sentit. Actualment 
les polítiques turístiques comarcals es centren principalment en el turisme rural.  

•  
D’altra banda, l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de  l’Ajuntament ha encarregat la 
realització de diferents estudis que defineixen el camí a seguir per tal de potenciar el sector 
del turisme a la ciutat. També s’ha presentat candidatura per optar a un Pla de Foment del 
Turisme atorgat per la Generalitat que implica, entre d’altres aspectes, la realització d’un 
projecte de Municipi Turístic Sostenible. Aquest projecte suposaria, entre d’altres, la posada 
en marxa d’un sistema de gestió ambiental a nivell municipal. L’octubre del 2001 es crea la 
Taula Sòcioturistica, òrgan consultiu format per diferents representants del sector públic i 
privat, per tal de debatre qüestions relacionades amb el turisme. 
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Gran varietat d’atractius turístics 
naturals i patrimonials del municipi i la 
comarca.  

 El municipi gaudeix de bona 
infrastructura per la pràctica de l’esport i 
ofereix la possiblitat de practicar esports 
com el piragüisme, indèdits i amb poc 
impacte sobre l’entorn. 

 Existència d’una taula sectorial de 
coordinació entre entitats esportives, 
turístiques i ambientalistes. 

 Projecte de Municipi Turístic 
Sostenible: Pla estratègic de 
dinamització econòmica sostenible amb 
l’entorn natural i patrimonial de 
Banyoles. 

 Sistema de Gestió Ambiental Municipal 
associat al Pla anterior. 

 Marca de Destinació Turística de 
Pràctica Esportiva, que catalogaria 
Banyoles com a destí turístic apte per a 
la realització de camps d’entrenament, 
competicions i campus esportius. 

 Pla de Competitivitat Comarcal, 
impulsat pel Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona (programes i accions de 
millora de les condicions en les que es 
desenvolupen els negocis turístics de la 
comarca).  

  

 Baixa oferta hotelera. 

 Manca d’estratègia turística ben definida 

 Poca coordinació amb la resta de municipis 
de la comarca per la promoció turística 
conjunta. 

 Insuficient promoció dels atractius del 
municipi i dels productes turístics locals 
(artesania, gastronomia) 

 Poca consciència, per part de visitants, de 
trobar-se en un espai d’interès natural. 

 Competència turística a la Costa Brava i al 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. 

 El turisme pot posar en perill l’equilibri 
ecològic de l’estany si no es fa de manera 
programada i controlada. 
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5 Aspectes de Sostenibilitat Social 
 
5.1 Demografia 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

DADES SOBRE LA POBLACIÓ DE BANYOLES 

1975 1981 1991 1996 2002 

11.135     12.451 13.635 14.395 16.013
 
Població (habitants) 

Densitat (hab/ha) 1,02     1,14 1,25 1,32 1,47

Edats Banyoles (2001)  
Estructura de la població 
per edats (%) 

 

0-14 (infants i adolescents) 
15-29 (joves) 
15-64 (adults) 

>65 (gent gran) 

16,7 
20,9 
43,8 

18,6 

Homes Dones  
Estructura de la població 
per sexe (2001) 49,5%  50,5%

1991 1996 2000 
 
Taxa de natalitat (‰) 
Taxa de mortalitat (‰) 

12,98 

10,1 

13,50 

10,2 

15,11 

8,8 

Creixement natural 
Nat. – Mort. 

Saldo migratori Creixement 
 total 

 
Creixement de la 
població  (1996) 

3,3 ‰ 33,63 ‰ 36,93 ‰ 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 

• Evolució de la població del municipi 
 
Banyoles és el municipi de la comarca amb més població i el que té la superfície més 
petita, fet que limita les seves possibilitats d’expansió urbana i creixement demogràfic. 
Des dels anys 50, quan hi hagué un despoblament important dels municipis rurals en 

benefici dels centres urbans, Banyoles actuà de pol d’atracció de població. Més tard, entre els 
anys seixanta i principi dels vuitanta, la ciutat va experimentar un fort creixement, que 
posteriorment es va anar atenuant, per passar a un tipus de creixement poc espectacular però 
continuat, tal com s’observa en el següent gràfic:  
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 Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
A partir de l’any 1975 el municipi va iniciar un creixement demogràfic molt intens, que ha 
suposat que s’hi concentri el 60% de la població del Pla de l'Estany. 
 

• Creixement demogràfic de la població banyolina 
 
El creixement demogràfic depèn del creixement vegetatiu o natural de la població (resultat de 
la diferència entre natalitat i mortalitat) i de l’arribada de població immigrant. 
 
A Banyoles la natalitat ha augmentat a partir de la dècada dels noranta i la mortalitat ha 
disminuït lleugerament. 
 
De totes maneres, el que ha determinat en major mesura el creixement total de la població ha 
estat el saldo migratori, que és elevat.  
 

• Envelliment de la població 
 
El percentatge de la població de més de 65 anys ha augmentat progressivament al llarg dels 
darrers 15 anys fins a situar-se prop d’un 19%. Aquest percentatge és força superior al de la 
Comarca del Pla de l’Estany i al del conjunt de Catalunya. 
 
L’índex d’envelliment és el que relaciona el pes dels majors de 64 anys sobre la població de 
menys de 15 anys. L’any 1986 Banyoles tenia un índex d’envelliment del 71,4%, mentre que 
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l’any 1996 aquest índex havia augmentat fins al 98,5% i ha seguit augmentant fins al 
111,65% l’any 2001. A la taula següent es detallen altres dades referents a l’envelliment 
a Banyoles: 
 

Dades d’envelliment. Banyoles 2000  (%) 

Índex de sobreenvelliment 1  
(proporció de població > 75 anys en el total de gent gran) 

46,36 

Índex de sobreenvelliment 2  
(proporció de població >  85 anys en el total de gent gran) 

11,77 

Índex de dependència generacional  

(població >75 anys respecte a les persones de 45 a 59 anys) 

54,63 

Índex de càrrega assistencial  

(població >65 anys respecte a les dones de 35 a 64 anys) 

107,85 

 
Aquesta situació planteja unes majors necessitats de serveis adreçats a les persones 
grans que s’hauran de tenir en compte. 
 
 
 

5.2 Aspectes socials per sectors d’edat 
 

• Infància i adolescència 
 
Tot i la baixa natalitat entre les famílies autòctones, aquest sector de la població ha augmentat 
gràcies als alts índexs de natalitat del col·lectiu immigrat. Cal remarcar que el 30% de 
naixements es donen en el sí de famílies d’origen sub-saharià. 
 
Tant a nivell municipal com comarcal existeixen diversos programes adreçats als infants i a les 
seves famílies per tal de donar suport al seu desenvolupament personal i social,  sobretot per 
a menors amb necessitats d’atenció especial: Servei Municipal per a Infants (Zer0 Tr3s I 
Centre Obert) i Serveis Socials d’Atenció Primària (Xarxa NAE, Programa de detecció i 
seguiment amb infància i adolescència en risc, Programa de motivació a l’estudi). 
 
Tot i això, cal remarcar la mancança que pateix la comarca pel que fa a serveis especialitzats 
adreçats  a infants i adolescents com l’EIAI (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), el 
CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) i el SAP (Servei d’Atenció Precoç). 
 
Existeix una manca remarcable de dades relatives a infància a Banyoles. 
 

• Joventut  
 
Aproximadament el 21% dels banyolins són joves de 15 a 29 anys. Tanmateix, en cas de 
seguir la tendència actual, s’estima que la població jove de la comarca disminuirà en els 
propers anys. 
 
La proporció de joves d’origen estranger a la comarca sobre el total se situa entorn del 3%, 
per sobre de l’1,5% del conjunt de Catalunya.  

 

Existeixen pocs lligams socials entre els joves autòctons i els joves d’origen immigrat i un 
dèficit de participació d’aquest col·lectiu en les activitats socials del municipi, semblaria que 
degut, sobretot, a causes econòmiques, desconeixement de la llengua, falta d’informació i 
manca d’identificació amb el lloc d’acollida. 

 

 

Pel que fa al nivell d’instrucció de la població juvenil de la comarca cal destacar que gairebé 
el total disposa d’estudis bàsics: 
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Població de 15 a 19 anys amb estudis primaris (%) 

1991   1996 Variació 

Homes Dones  Total Homes Dones Total Homes Dones

Pla de l'Estany 100 99,7       99,9 100 100 100 - 0,3

Catalunya      99,7 99,7 99,7 99,9 99,9 99,9 0,2 0,2

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Els percentatges de població de la comarca amb estudis secundaris són superiors als del 
conjunt de Catalunya, tal com s’observa a continuació: 
 

Població de 20 a 24 anys amb estudis secundaris (%) 

1991   1996 Variació 

Homes Dones  Total Homes Dones Total Homes Dones

Pla de l'Estany 52,0 58,7 55,3      57,5 72,7 65,4 5,5 14,0

Catalunya      51,9 57,6 54,8 57,9 68,0 62,7 6,0 10,4

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
És remarcable l’augment de titulats universitaris, especialment pel que fa a les dones 
que, a més, superen els percentatges del conjunt de Catalunya en tots els nivells 
d’educació reglada. 
 

Població de 25 a 29 anys amb estudis universitaris (%) 

1991   1996 Variació 

Homes Dones  Total Homes Dones Total Homes Dones

Pla de l'Estany 10,2 16,5 13,2      17,6 26,2 21,9 7,4 9,6

Catalunya      12,4 16,9 14,6 16,2 24,0 20,1 3,8 7,1

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
D’altra banda, la població jove és la que té més dificultat per trobar feina. En concret, el 
segment d’edat on la taxa d’atur és més elevada és el de 16 a 19 anys i afecta de forma 
més acusada a les dones que als homes. 
 

L’Ajuntament, a través del Pla Local de Joventut, i el Consell Comarcal, des de l’Àrea 
Comarcal de Serveis a la Joventut, porten a terme polítiques adreçades als joves per tal de 
facilitar-los l’accés al món laboral i a l’habitatge, promocionar la salut i la participació 
democràtica, donar suport a entitats juvenils i també desenvolupen programes d’oci, educació 
i cultura. 
 

• Gent gran 
 
La proporció de persones de més de 65 anys sobre el total de banyolins ha anat augmentant 
progressivament al llarg dels darrers anys. L’any 2000 era del 18,7%, amb la distribució per 
edats i sexes que es detalla a la taula següent. La feminització de la població de més de 65 
anys que s’observa a la taula és una tendència normal en la nostra societat, donat que 
l’esperança de vida de les dones és superior a la dels homes.   
 

 Dones Homes Total Percentatge 

65 anys i més 1.668 57% 1.246 43% 2.914 ----- 

75 anys i més* 842 62% 509 38% 1.351 46,36% 

85 anys i més* 242 71% 101 29% 343 11,77% 

Font: Ajuntament de Banyoles. Any 2000 

* proporcions sobre el total de persones de 65 anys o més 
 
Cal tenir en compte que la distribució de la població de Banyoles pel que fa a l’edat i el 
districte és molt variable, o sigui que hi ha barris de la ciutat especialment envellits. Això ha de 
fer plantejar determinades polítiques socials i urbanístiques encaminades a dotar aquestes 
zones de serveis, infrastructures, vials i equipaments pensant en la gent gran que les habita. 
D’altra banda, i sota una concepció d’envelliment actiu, es fan necessàries propostes d’oci i  
formació que responguin als requeriments d’un segment de població creixent, amb inquietuds i 
capacitats notables. 
 
Les persones grans de Banyoles disposen de diferents serveis socials, públics d’àmbit 
municipal i comarcal, o privats, encaminats a millorar la seva qualitat de vida. Cal destacar els 
Serveis Socials d’Atenció Primària que ofereixen, entre altres, el Servei d’Ajuda a Domicili i les 
accions endegades per l’Ajuntament dins el Programa Municipal de la Gent Gran. 
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 La població de Banyoles no ha deixat de 
créixer al llarg de les darreres dècades. 

 La població immigrada ha compensat  la 
baixa taxa de natalitat i ha donat un fort 
impuls al creixement demogràfic. També 
ha suposat un augment d’infants i de 
jovent. 

 El percentatge de població jove és 
superior a la mitjana catalana. 

 El nivell d’estudis de la població juvenil 
banyolina es troba per damunt de la 
mitjana. 

 Evolució positiva en els darrers anys 
dels serveis adreçats a l’atenció de les 
persones grans. 

 La població immigrada pot contrarestar  
la tendència a l’envelliment de  la 
població. 

 Existeixen nombrosos programes 
socials, tant a nivell municipal com 
comarcal, adreçats a la població dels  
diferents sectors d’edat.  

 Van apareixent noves iniciatives o 
alternatives d’oci adreçades al jovent. 

iferents 
serveis d’atenció a les persones. 

periència, 
ormació, capacitació, temps... 

 Inici de coordinació entre els d

 Gent gran: alt potencial per ex
f

 Manca de serveis sociosanitaris 
especialitzats adreçats a infants i 
adolescents : EIAIA, CSMIJ, SAP.  

 Oferta de lleure insuficient. 

 L’atur juvenil és molt important dintre del 
total. 

 Pocs lligams socials entre els joves 
autòctons i els joves d’origen  immigrat. 

 Poques alternatives d’oci juvenil  
nocturn. Manca d’espais per als joves 
(sobretot menors de 18 anys). 

 Dificultats per part del jovent a l’hora de 
trobar habitatge i independitzar-se. 

 Augment de les persones grans amb 
dependència. 

 Augment progressiu de l’envelliment i 
sobreenvelliment de la població. 
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5.3 Promoció i protecció social  
 

• Atenció a persones amb disminucions 
 
La integració social de les persones afectades de disminucions o malalties físiques, 
psíquiques o sensorials es planteja com un repte important de la nostra societat. Segons 
es detalla a continuació, a Banyoles hi ha 416 persones amb algun tipus de disminució. 

Font: web Institut Estadística de Catalunya 
 
En els darrers anys s’han fet alguns esforços públics i privats per tal d’adaptar 
determinats serveis i equipaments i fer-los accessibles a persones amb disminucions, tot 
i que encara queden moltes mancances per resoldre. 
 
Es desconeix el nivell de compliment de l'índex de contractació de persones amb 
disminució de les empreses banyolines. Actualment, l’Ajuntament de Banyoles el 
compleix.  
 
Hi ha en marxa un projecte de construcció d’una Residència per a persones amb 
disminució psíquica. 
 
Cal destacar la tasca terapèutica i integradora de Mas Casadevall i el COIET, així com el 
treball d’entitats com MIFAS, APRODIPS, AMPLA i Fraternitat Cristiana de Malalts i 
Minusvàlids. 
 
 

• Solidaritat i cooperació 
 
La comissió municipal de cooperació de Banyoles, que està formada per diverses entitats 
del municipi, promou activitats de sensibilització en vers la problemàtica del tercer món. 
 
Banyoles està agermanada amb les ciutats de Condega (Nicaragua) des de l’any 1995 i,  
conjuntament amb l’Ajuntament de Porqueres, amb Segundo Montes (El Salvador) des 
de l’any 1999. També existeix un estret lligam amb Kerewan (Gàmbia) des de l’any 1997. 

 
L’Ajuntament destina aproximadament un 0,6% del pressupost municipal a cooperació 
internacional. 
 

• Immigració  
 
En els darrers anys, l’arribada de persones d’altres països a Banyoles, ha estat notable, tal 
com es detalla a la taula següent: 
 Persones reconegudes legalment com a disminuïdes, 

 segons tipus de disminució a Banyoles. Any 2001 

Física 
motòrica 

Físic. no 
motòrica

Visual   Auditiva Psíquica Malaltia
mental 

No 
consta 

Total 

131        84 28 9 111 51 2 416

DADES SOBRE LA IMMIGRACIÓ DE BANYOLES 

Població total Ciutadans d’origen 
estranger 

Percentatge  

Pes relatiu de la població  
immigrant (2002) 16.250   2.246 13,8%

Lloc d’origen Percentatge 

Gàmbia  37,2%

Marroc  24,8%

Sud Amèrica 13,9% 

Altres Àfrica 10,0% 

Europa  9,7%

Centre Amèrica 1,7% 

Àsia  1,6%

 

 

 

Lloc de procedència dels 
ciutadans banyolins d’origen 
estranger (2002) 

Nord Amèrica 1,0% 

Font: Ajuntament de Banyoles (padró 2002) 
 
 
El creixement vegetatiu de la població està sustentat bàsicament per la població immigrada, 
que ha compensat la baixa natalitat i ha cobert nombrosos llocs de treball en la indústria, la 
construcció i els serveis domèstics.  
 
Tot i que en general la convivència és positiva, l’arribada de persones nouvingudes a la ciutat 
ha comportat algunes situacions conflictives entre aquestes i la població autòctona. L’alta 
concentració de població immigrada en determinats barris és la raó principal de les dificultats 
de convivència, que s’afegeix a altres problemàtiques viscudes per la població immigrada com 
les barreres comunicatives, la precarietat laboral, la discriminació en l’accés a l’habitatge, les 
dificultats d’inserció laboral juvenil i l’estigmatització social, entre altres.   
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Cal destacar l’existència del Pla d’Immigració de Banyoles i el Pla Comarcal 
d’immigració, a través dels quals administració i entitats treballen per a la convivència i la 
interculturalitat. 
 

• Promoció de la dona 
 
Banyoles segueix la tendència del país pel que fa referència a la desigualtat entre 
gèneres, la qual es fa especialment evident en les taxes d’ocupació i d’atur. La taxa 
d’atur femenina és d’un 7,2% i la masculina d’un 2,6%. Així mateix, el guany mitjà de les 
treballadores catalanes és un 70% el dels homes, a causa sobretot de la menor categoria 
o valoració del lloc ocupat, l’inferior nombre d’hores treballades i les diferències de salari 
per la mateixa feina. 
 
Les diferències entre homes i dones pel que fa  a dedicació a les tasques domèstiques 
són també notables. El temps d’ocupació domèstica de la dona actualment és encara 
més del doble que el de l’home i, considerant algunes tasques específiques de la llar, la 
proporció és de més de 7 a 1. 
 
A més, no podem deixar d’anomenar del greu problema que representa la violència 
domèstica vers les dones. Només al Pla de l’Estany, en un any s’han denunciat uns 13 
casos, als que caldria afegir els no denunciats. 
 
L’any 2001 es va posar en marxa el Programa Municipal de la dona, coordinat per 
l’Ateneu Obert de la Dona i l’Ajuntament de Banyoles, amb l’objectiu de promoure la 
igualtat d’oportunitats de gènere i atendre les dones víctimes de maltractaments. També 
des dels Serveis Socials d’Atenció Primària es treballa en aquest sentit. 
 
 

• Foment de l’ocupació 
 
A la ciutat són poques les iniciatives de foment de l’ocupació. Per una banda, l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament endeguen esporàdicament actuacions de formació 
i reciclatge per tal de millorar la qualitat de l’ocupació a la ciutat i d’altra banda, el Servei 
Municipal d’Ocupació, en conveni amb l’IRES, desenvolupa un programa de suport 
individual i grupal a persones aturades. També el Servei Comarcal d’Informació, 
Orientació i Recerca d’Ocupació dóna suport a les persones que busquen feina.  
 
El Pla de Transició al Treball és un programa que funciona per a proporcionar als nois i 
noies que han deixat l’escola i necessiten orientació i formació, recursos personals i 
professionals per trobar feina i/o continuar la seva formació. 

 

• Participació ciutadana 
 
La ciutat de Banyoles s’ha caracteritzat tradicionalment per un alt nivell de participació 
ciutadana en entitats de diversa naturalesa. 
 

DADES SOBRE ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A BANYOLES 

Tipus d’entitat Nombre d’entitats 

Veïnal  15

Comissió de festes 25 

Lleure infantil i juvenil 5 

Arts escèniques 17 

Educativa i cultural 17 

Ecologista  2

Esportiva  30

Atenció social, Solidaritat, Interculturalitat 20 

 

 

 

 

 

Associacionisme registrat 
al municipi (2002) 

Comerciants  4

Font: Ajuntament de Banyoles 

 

De les iniciatives municipals de foment de la participació ciutadana i l’associacionisme en 
destaquem el Pla de Desenvolupament Comunitari que inclou, entre altres, el programa 
“Moviment als barris” i el programa de dinamització socio-cultural del Centre Cívic. 

•  
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Projecte de llar residència per a 
disminuïts psíquics 

 Pla d’Adaptació i Supressió de 
Barreres Arquitectòniques  

 Compliment per part de l’Ajuntament 
de la taxa d’integració laboral de 
persones disminuïdes  

 Existeixen nombrosos programes 
socials adreçats als sectors més 
desafavorits tant a nivell local com 
comarcal 

 Programa Municipal de la Dona 

 L’arribada de població immigrada ha 
impulsat el creixement demogràfic i ha 
contribuït al creixement econòmic 

 Existeixen nombrosos organismes i 
entitats que treballen per al foment de 
les relacions interculturals 

ersals 
(socials, urbanisme...) als barris 

 Pla Local d’Immigració 

 

de la participació des del Centre Cívic 

 S’inicien actuacions transv

Alt nombre i diversitat d’associacions  

 Funció dinamitzadora  i del  foment 

 Barreres arquitectòniques  

 Es desconeix el compliment de la 
taxa d’integració laboral per a 
persones disminuïdes en empreses 

 Els agermanaments són poc 
viscuts pel conjunt de la societat 
banyolina 

 Poques iniciatives públiques de 
foment de l’ocupació 

 L’atur femení és elevat, i els sous 
són discriminatoris 

 Baixa participació al Pla de 
Transició al Treball 

  “Guetització” dels immigrants en 
alguns barris de la ciutat i alta 
densitat en els habitatges  

 Remarcable precarietat laboral dins 
el col·lectiu immigrat. 

 Problemes d’inserció laboral dels 
joves, especialment els adolescents 
magrebins recentment arribats 

 Manquen espais de socialització 
per a infants 0-3, gent gran, joves... 

 Manca de coordinació entre entitats 
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5.4 Salut i Sanitat 
 

• Síntesi de la situació actual 
 

DADES SOBRE SANITAT A BANYOLES, 2002 

Nombre  de municipis que engloba 11 

Població servida 26.000 habitants aprox. 

Centres d’Atenció Primària (CAP) 1 (Banyoles) 

Característiques de l’ABS 
de Banyoles  

Programes que es porten a terme Pr. d’atenció a la dona          
Pr. d’atenció a l’adolescent       
Pr. d’atenció domiciliària        
Pr. de cirurgia menor           

Pr. del nen sa 

Centres Llits Llitsx1000 hab. Característiques dels 
centres  hospitalaris de 
Banyoles  

1 100 (35 d’aguts i 65 de 
llarga durada) 

6,67 

Farmàcies a Banyoles 7 farmàcies (1 farmàcia per cada 2.287 habitants) 

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social i Institut d’Estadística de Catalunya 
 

• Serveis i infrastructura sanitària 
 
L’assistència sanitària a Catalunya és a càrrec del Servei Català de la Salut, el qual 
depèn del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. El Servei Català 
de la Salut està organitzat en 8 regions sanitàries, cada una amb els seus sectors 
sanitaris corresponents, les quals integren les Àrees Bàsiques de Salut.  
 
L’Àrea Bàsica de Salut de Banyoles forma part de la Regió Sanitària de Girona i compta, 
per una banda, amb els serveis primaris propis localitzats al municipi i comarca i, de 
l’altra, comparteix amb les diverses Àrees Bàsiques de la demarcació els serveis 
sociosanitaris especialitzats. 
 
La clínica Salus Infirmorum de Banyoles és un centre privat gestionat per l’Institut de 
Religioses de Sant Josep. Ofereix assistència per a mútues i particulars i també per a la 
salut pública pel que fa a determinades especialitats. Disposa de servei d’urgències que 
funciona 24 hores al dia tots els dies de la setmana i d’hospital de dia amb una capacitat 
de 25 places. 

 
La Creu Roja del Pla de l’Estany té signats convenis amb diversos Ajuntaments de la comarca 
i el Consell Comarcal per a la realització de determinats serveis sociosanitaris com el trasllat 
d’urgències i programes adreçats a la gent gran. Concretament, amb l’Ajuntament de 
Banyoles, el conveni inclou també el Servei de Socorrisme a la zona de bany de la Caseta de 
Fusta i el Servei de Monitors de Protecció Escolar. 
 
La comarca pateix mancances importants en l’atenció de la Salut Mental, ja que no disposa, al 
contrari que la majoria de comarques catalanes, de cap dels serveis de la xarxa de salut 
mental: Centre de Salut Mental d’Adults, Equip de Salut Mental Infantil i Juvenil, Hospital 
Psiquiàtric, Centre de Dia de Malalts Mentals o Unitat d’Estimulació Precoç. 
 

• Estat de salut de la població 
 
Existeix una manca de dades que reflecteixin de forma fiable l’estat de salut de la població 
banyolina, ja que les úniques disponibles són d’àmbit autonòmic. Per aquesta raó, és difícil 
conèixer l’evolució dels indicadors de salut (esperança de vida, malalties, mortalitat, causes de 
mort, consum farmacèutic, vacunacions...) del municipi. Tampoc és possible comparar les 
dades locals amb les del conjunt del territori català.  
 

• Drogodependències 
 
L’any 1997 es va iniciar el Programa Comarcal de Prevenció de Drogodependències, amb la 
finalitat de reduir l’impacte de les drogues sobre la comunitat a través d’estudis, detecció 
precoç,  activitats de sensibilització... El Pla el coordina la comissió Comarcal de Prevenció de 
Drogodependències formada per les administracions local i comarcal, els serveis 
sociosanitaris d’atenció primària i l’associació Apert.  
 
Un estudi realitzat l’any 2000 sobre les drogodependències del Pla de l’Estany conclou que: 
 
- A la comarca, l’any 1997, el 58,8% dels inicis de tractament per dependència de drogues van 
ser a causa de l’alcohol, mentre que a Catalunya el percentatge fou només del 40% 

- El consum d’alcohol i tabac s’inicien a una edat precoç i en quantitats d’important risc. 
Existeix poca consciència de risc envers els perills del consum abusiu d’alcohol 

- Els sectors més fumadors són els adolescents (més les noies) i les dones de 30 a 40 anys 

- El consum d’algunes drogues il·legals (cannabis, èxtasi, cocaïna) està present d’una manera 
significativa en alguns sectors de la població i en altres és gairebé inexistent. D’altra banda, la 
incidència de l’heroïna tendeix a la baixa i la seva prevalença té un caràcter residual. 
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També cal tenir en compte el Programa de cessació tabàquica “Si no hi tornes te’l 
tornem” al que l’any 2001 hi van participar 312 persones, de les quals un 71,2% van 
deixar de fumar. 
 

• Programa de donació de sang 
 
A la comarca del Pla de l’Estany, la Germandat de Donadors de Sang de Girona amb 
CatSalut organitza trimestralment una campanya de donació voluntària de sang, en 
coordinació amb el banc de sang de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Al Pla de 
l’Estany, 57,8 persones de cada 1000  són donants de sang. 

 

Font: Departament de Sanitat, 2002 

*per 1000 habitants 
 

• Factors ambientals de la salut 
 
La salut, tot i estar molt lligada a factors genètics, ve condicionada en gran part per 
factors ambientals com la qualitat de l’aire i de l’aigua, el soroll, l’entorn natural, la 
mobilitat, el treball o l’alimentació.  
 
A Banyoles, la contaminació atmosfèrica no es pot considerar com un factor 
especialment problemàtic per a la salut de les persones. Tot i això, en determinades 
zones, els olors d’origen industrial poden derivar en alteracions digestives, de l’estat 
d’ànim o del son, entre altres.  
 
Al municipi, l’aigua potable arriba al 100% de la població. De totes maneres, és prou 
considerable el nombre de persones que consumeixen aigua recollida en fonts o pous, 
sovint sense tenir en compte la seva potabilitat. D’altra banda, cal fer esment de la 
problemàtica que suposa el reg d’hortes amb aigua dels recs, algun dels quals conté 
metalls i altres substàncies tòxiques, que són assimilats pels vegetals que seran 
posteriorment consumits.  
 

A Banyoles, tot i no representar un problema greu ni generalitzat, sí que es detecten 
determinats punts (i moments) negres pel que fa al soroll, sobre els quals seria bo intervenir 
per tal de reduir-los.  
 
Per altra banda, l’entorn natural del municipi potencia els hàbits saludables relacionats 
sobretot amb la pràctica d’activitat física en contacte amb la natura, fet que actua positivament 
sobre el sistema cardiovascular i nerviós. A més, aquest entorn ric en vegetació és sinònim 
d’aire més pur i, per tant, de més qualitat per a la població. 
 
En quant a la mobilitat, cal fer una atenció especial a l’elevat nombre de ciclomotors que 
circulen pel nucli urbà. D’aquest fet se’n deriven uns nivells de soroll notables i un alt índex de 
petits accidents que solen ser causa de traumatismes lleus i, puntualment, d’accidents greus. 
 
Finalment, es pot afirmar que, com a la resta de Catalunya, es nota un major interès per a 
incorporar uns costums d’alimentació més sans, sobretot associats al prestigi creixent de la 
dieta mediterrània. Tot i això els problemes de colesterol i la hipertensió són encara molt 
comuns i és per això des de l’ABS es treballa amb programes preventius en aquest sentit. 
Entre el col·lectiu immigrat, especialment africà, es detecten determinats dèficits alimentaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donació voluntària de sang al Pla de l’Estany, Any 2001 

Població total sessions Donacions Donacions x sessió Índex de donació *

25.577     21 1.479 70,4 57,8
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• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 El CAP de Banyoles disposa d’un 
ampli equip de professionals. 

 L’ABS de Banyoles porta a terme 
diferents programes adreçats a la gent 
gran, dones, nens i adolescents. 

 Associació destinada a la 
rehabilitació de toxicòmans (APERT). 

 Hàbits saludables lligats a l’entorn 
natural. 

 Manca de dades sobre l’estat de 
salut dels banyolins/es. 

 Mancances en serveis de la xarxa 
de salut mental.  

 Baix seguiment dels programes de 
salut per part del col·lectiu immigrat. 

 Sorolls i males olors. 

 El consum abusiu i precoç d’alcohol 
i tabac són dos amenaces per la 
salut dels joves del municipi. 
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5.5 Educació  
 

• Síntesi de la situació actual 
 

DADES REFERENTS A L’EDUCACIÓ A BANYOLES 

Nivell d’estudis Banyoles Catalunya
 

Banyoles 
Variació 91-96 

Sense estudis 13,3%   17,7% - 4,8%

Educació primària 30,3% 35,7% -10,3% 

Educació secundària 45,3%   36,6% + 11,4%

 

 

Nivell d’estudis de la   
població (1996) 

Estudis universitaris    11,1% 10% + 3,7%

Nivell  Banyoles Catalunya 

L’entén   97,6% 95,0%

El parla  91,6% 75,3% 

El llegeix  84,8% 72,4% 

 

Nivell de coneixement del 
català (1996) 

 

L’escriu  61,0% 45,8% 

Nivell educatiu Nombre d’alumnes 

Llar d’infants 220 

Parvulari  479 

Educació primària 995 

Educació secundària 1.557 

 

 

Nombre d’alumnes dels 
centres educatius  

(curs 2002-2003) 

Total  3.251

Programes educatius  Projecte Ciutat Educadora, Pla d’Escolarització Extensiva, Guia de 
Recursos Educatius, Programa d’Intercanvi de Llibres de Text, etc. 

Serveis educatius Servei de Català, Servei Municipal d’Educació, Equip 
Assessorament Psicopedagògic, Centre de Recursos Pedagògics 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i centres educatius del municipi 
 

L’Ajuntament de Banyoles es va adherir l’any 2000 a la Carta de les Ciutats Educadores. 
D’aquesta manera feia pública la intenció i el compromís de treballar per la formació, la 
promoció i el desenvolupament de tots els ciutadans i ciutadanes i incorporar els principis 
d’aquesta carta en el seu funcionament i en les seves polítiques.  
 

• Ensenyament infantil i primari 
 
A Banyoles hi ha quatre centres privats que ofereixen el servei de llar d’infants als nens i 
nenes de 0 a 3 anys, amb un total aproximat de 220 places. La futura Escola Bressol 
Municipal, que entrarà en funcionament a partir del curs 2003-2004, vindrà a solucionar un 
problema important de manca de places . 
 
D’altra banda, hi ha cinc centres que imparteixen ensenyaments d’educació infantil (parvulari) i 
primària, quatre de públics i un de privat concertat: 
 

 Baldiri  
Rexach 

Can Puig La Draga Pla de 
l’Ametller 

Casa Nostra 

Titularitat      Públic Públic Públic Públic Privat-concertat

Nivells 
educatius 

Infantil i 
Primària 

Infantil i 
Primària 

Infantil i 
Primària 

Infantil i 
Primària 

Infantil i 
Primària 

Matriculacions      447 221 219 360 227

% del total de 
Banyoles 

30,30     14,98 14,85 24,41 15.46

Mestres      28 15 14 30 15

Font: Centres d’educació infantil i primària del municipi. Curs 2002-2003  
 

• Ensenyament secundari 
 
A la ciutat hi ha quatre centres que ofereixen ensenyaments secundaris, tres instituts públics i 
un centre privat, el qual actualment només imparteix els cursos obligatoris. Aquests centres 
acullen alumnat tant de la pròpia ciutat com de la resta de la comarca. Els cicles formatius, 
reben també alumnes originaris de localitats catalanes diverses. 
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 IES   Pere 
Alsius 

IES             
Josep Brugulat 

IES             
Pla de l’Estany 

Escola       
Casa Nostra 

Matriculacions 478 619   372 88

% del total d’alumnes     30,70 39,75 23,89 5,65

Professors/es    48 68 44 11

Ensenyaments  ESO
Batxillerat 
CFGM : 

 Activitats 
físicoesportives 

en la natura 

ESO 
Batxillerat 

CFGM: 
Administratiu, 

Fusteria, 
Electromecànica, 

Administració, 

Manten. industrial

ESO 
Batxillerat 

CFGM: 

Aplicacions 
informàtiques 

ESO 

ESO: Ensenyament Secundari Obligatori - CFGM: Cicles Formatius de Grau Mitjà  

Font: Centres de secundària del municipi. Curs 2002-2003 
 

• Formació d’adults 
 
A Banyoles hi ha nombrosos centres públics i privats que ofereixen ensenyaments de 
naturalesa i temàtica diversa adreçats a les persones adultes: idiomes, música, 
mecanografia, informàtica, arts plàstiques, cuina ... 
 
Banyoles disposa d’un centre de formació per als ciutadans/es de Banyoles i comarca 
majors de 16 anys,  que ofereix cursos reglats i no reglats, l’Escola Municipal d’Adults. 
Vol ser un espai de creixement personal, de participació social i de respecte per les 
diversitats. El curs 2002-2003, el nombre de matriculacions ha estat de 310. 
 

• Educació en el lleure 
 
A Banyoles hi ha quatre entitats especialment dedicades a l’educació en el lleure, les 
quals amb finalitat educativa, social i recreativa, organitzen i realitzen activitats amb els 
infants, els adolescents i els joves menors de 18 anys, els caps de setmana i en èpoques 
de vacances escolars. 
 
 
 

Entitat Activitats Dirigents Participants 
anuals (aprox.)

Edat 
participants 

Ei Gent! Esplai tardes dissabte 
Colònies i campaments d’estiu

25-30  100 esplai
100  colònies 

6 a 17 anys 

Escambell Colònies i campaments d’estiu 20 120 7 a 16 anys 

FemTram  Casal d’hivern Canaleta 
Campaments estiu 

8 30 3 a 14 anys 

MIJAC Activitats dissabtes tarda  5 15 5 a 14 anys  

Font: Entitats de lleure del municipi. Any 2002 
 

• Educació ambiental 
 
Progressivament, l’educació ambiental, com a matèria d’interès creixent, va entrant als centres 
educatius de Banyoles. A més, en aquests centres es van implementat hàbits i pràctiques 
sostenibles, com l’ús de paper reciclat, recollida selectiva de residus, mesures d’estalvi d’aigua 
i energia, etc., les quals, a part de representar un bé per al medi ambient, suposen un element 
educatiu important.  
 
L’Escola de Natura de Banyoles és l’únic equipament d’educació ambiental del municipi. 
Aquesta entitat treballa en l’àmbit de l’educació ambiental des de l’any 1989 i concreta el seu 
treball en quatre àmbits: ensenyament, sensibilització ciutadana per al medi ambient, turisme 
verd i gestió ambiental. El nombre de participants en les activitats escolars realitzades des de 
l’Escola de Natura no ha deixat de créixer i en l’actualitat supera els 5600. 
 

• Educació en l’esport 
 
Aproximadament el 68% dels infants i joves de Banyoles practiquen algun esport extraescolar, 
amb una dedicació d’entre 6 i 10 hores setmanals Cal remarcar les connotacions 
pedagògiques de l’esport i les seves implicacions en el desenvolupament de l’individu i les 
relacions grupals, el foment d’hàbits de salut i higiene, a més dels valors de l’esforç, la 
superació i l’aprenentatge. 
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Esports practicats pels nois de Banyoles de 8 a 15 anys (%) 

Futbol Natació Bàsq. Atlet. Handb. Tennis Taekon. Rem Pirag. Altres

48%          10% 8% 6% 4% 5% 5% 5% 4% 5%

 
Esports practicats per les noies de Banyoles de 8 a 15 anys (%) 

Bàsq. Nat. Dansa Atlet. Aeròb. Tennis Futb. Cicl. Hípica Pirag. Altre
s 

23%           20% 17% 7% 7% 5% 5% 4% 3% 3% 6%

Font: Vila, J. “Entitat esportiva, identitat educativa i social”. Any 2000 
    

• Educació musical 
 
A Banyoles és de remarcar l’educació musical que es fa des dels centres 
d’ensenyament, les acadèmies particulars, les activitats extraescolars organitzades per 
les AMIPA’s i, especialment, el Taller de Música i l’Escola Municipal de Música. 
 
L’Escola Municipal de Música compta amb 10 professors i un total de 133 alumnes (curs 
2002-2003), amb un pla d’estudis que es desenvolupa en set cursos organitzats en dos 
cicles. L’EMMB porta a terme també activitats diverses com el curs de preparació per a 
l’accés als estudis al Conservatori de música, la setmana cultural, cursos especialitzats 
d’estiu, audicions i concerts públics, intercanvis amb altres escoles o entitats musicals i 
audicions o concerts per a centres escolars. A l’EMMB s’han consolidat dos grups 
musicals: la Jove Orquestra de Banyoles i el Conjunt Instrumental Orff. 
 
L’EMMB, actualment està ubicada de forma provisional a l’edifici de Can Castanyer i en 
un futur pròxim es traslladarà a l’edifici del Cercle de Catòlics de la plaça Major que 
s’està remodelant per a transformar-se en el Centre d’Estudis Musicals de Banyoles.  
 

• Formació teatral  
 
En relació a la formació lligada al teatre volem destacar les propostes adreçades a 
infants i adolescents que es promouen en horari extraescolar des de les AMIPA’s 
d’alguns centres escolars i, de forma especial, l’Aula Municipal de Teatre que, des del 
curs 96-97, ofereix diferents propostes de formació teatral, per a nens, joves i adults; des 
de cursos d’iniciació fins a tallers monogràfics més específics.  
 

• Formació en noves tecnologies  
 
Donada la creixent importància de les noves tecnologies en la nostra societat, en els darrers 
temps s’ha anat fet necessària la formació en aquest camp. A Banyoles cal remarcar la millora 
de la formació i els equipaments en els centres educatius de la  ciutat, així com l’existència de 
diversos centres privats (en alguns casos, concertats) que ofereixen cursos d’aquesta 
disciplina. Així mateix són destacables iniciatives com les del Consell Comarcal, dins el 
programa “Noves tecnologies i societat de la informació”, o el “Punt Òmnia” situat en el Centre 
Cívic de Banyoles. 
 

• Organismes educatius 
 

• Servei municipal d’educació  
 
Realitza aquelles tasques relacionades amb els aspectes educatius de la ciutat que són 
competència de l’administració local: manteniment i vigilància  dels centres d’ensenyament; 
aportació de solars per a la construcció d’edificis de primària; dinamització del Consell Escolar 
Municipal; planificació escolar; promoció de polítiques educatives; relacions amb el 
Departament d’Ensenyament; desenvolupament de diversos projectes educatius a la ciutat: 
Projecte Ciutat Educadora, Programa de Recursos Educatius, Projecte Educatiu de Ciutat, 
Projecte d’educació infantil 0-3 anys, entre d’altres. 
 

• Consell Escolar Municipal   
 
El Consell Escolar Municipal (CEM),  és un organisme, d’assessorament, consulta, proposta i 
participació sobre qualsevol tema relacionat amb l’ensenyament (no universitari) dins l’àmbit 
territorial del municipi de Banyoles. 

És presidit per l’Alcalde de la ciutat i constituït per 50 membres representants dels diferents 
sectors de la comunitat educativa del municipi, formal i no formal. Té com a òrgans bàsics un 
Plenari, una Comissió Permanent, diverses Comissions de Treball, Presidència i Secretaria.  
 

• Serveis del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
 

Equip d’Assessorament Psicopedagògic   
 
Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que 
donen suport al professorat per tal que pugui oferir la resposta educativa més adequada al 
conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta més dificultats en el procés 
d'aprenentatge. L’EAP del Pla de l’Estany el formen 3 professionals, els quals ofereixen servei 
als centres educatius de tota la comarca. 
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Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l’Estany 

Els centres de recursos pedagògics (CRP) són serveis educatius depenents del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per a donar suport a l'activitat pedagògica 
dels centres i a la tasca docent del professorat a través de l’oferta de recursos, 
d’infrastructura i de serveis, el foment de l'intercanvi d'experiències educatives i 
l’organització d’activitats de formació permanent  

 
El CRP del Pla de l’Estany té un àmbit d’actuació comarcal i compta amb 2 professionals. 
 

• Associacions de Mares i Pares d’Alumnes  
 
Tots els centres educatius de Banyoles compten amb la corresponent Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes (AMPA). Les AMPA aporten iniciatives per a la millora de la 
formació de l'alumnat, promouen activitats de caràcter cultural, lúdic i esportiu,   
festes, xerrades formatives, activitats extraescolars, etc. També fan inversions puntuals 
per complementar els equipaments i materials  del centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Diagnosi municipal 
 

FORTALESES DEBILITATS 

 Les places d’ensenyament obligatori 
existents cobreixen la demanda. 

 Bona coordinació entre centres de 
primària i bons equipaments escolars. 

 Formació d’adults diversificada: 
Escola d’Adults i centres privats. 

 Oferta diversificada d’educació en el 
lleure i en l’esport base. 

 Alt nivell de qualitat i participació a 
l’Escola Municipal de Música. Futur 
Centre d’Estudis Musicals de 
Banyoles. 

 Banyoles disposa d’una Aula 
Municipal de Teatre. 

 Hi ha un bon accés social a les 
noves tecnologies (PIJ, Punt Òmnia, 
centres educatius...). 

participació 
d’escoles de fora i locals. 

ntres 
escolars per evitar la guetització. 

 

obertura de la llar d’infants 
municipal. 

 Programes escolars d’educació 
ambiental (EdN): alta 

 Programa d’Escolarització Extensiva: 
integració de l’alumnat d’origen 
immigrat i solidaritat entre ce

Projecte Banyoles Ciutat Educadora. 

 Pròxima 

 Manquen recursos per atendre les 
necessitats educatives especials en 
els centres educatius. 

 Manquen places escolars i serveis 
complementaris per a infants 0-3 
anys. 

 Aules prefabricades (2 centres). 

 Manca coordinació horària entre les 
diverses activitats extraescolars. 

 Equipaments deficitaris de l’Escola 
d’Adults. 

 Concepció massa competitiva i poc 
educativa de l’esport base. 

 Manca de tècnics d’educació 
municipals. 

 Manquen campanyes de 
sensibilització ambiental no 
adreçades només al públic escolar. 

 Baix ús social dels centres 
educatius. 
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5.6 Cultura 
 

• Síntesi de la situació actual 

 

DADES REFERENTS ALS ASPECTES CULTURALS DE BANYOLES 

Centre  1990 1992 1997 1999 2001

Museu Arqueològic 
Comarcal de Banyoles 

13.126 32.890 10.524  7.627 6.585

Museu Darder 
d’Història Natural 

29.661 69.937 13.770  8.377 6.222

Sala d’exposicions del 
Tint 

-----     ----- 2.802 5.896 960

Biblioteca Pública ----- ----- 57.562 55.648 61.693

 

Assistència als  
centres culturals  

 

Teatre Municipal ----- ----- 18.170 19.808 20.268

 

Programes lúdics i 
festius 

Diverses festes patronals, Fira de Sant Antoni, Carnestoltes, Manaies i 
processó dels Dolors, Festa de la bicicleta, Equnova, Exposició de flors, 
Aplec de la sardana, Festes de barris, Festival de Jazz, Festes d’agost, 
Festival Folklòric, Festa Intercultural, Festa Major de Sant Martirià, Fires 
del Cop d’ull, Firestany, Fira del dibuix  

Font: Ajuntament de Banyoles 
 

• Els museus de la ciutat 
 
El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, reuneix col·leccions arqueològiques i 
paleontològiques procedents dels diversos jaciments de la comarca (Serinyà, Incarcal, 
Draga, Ermedàs, Vilauba, , etc.). Es troba situat a l’edifici de la Pia Almoina, seu també 
de L’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles, organisme depenent de l’Ajuntament de 
Banyoles que vetlla, des de l’any 1952, per la salvaguarda del patrimoni documental de 
la comarca, tant de caire públic com privat. Properament, l’Arxiu serà traslladat a unes 
noves dependències al Monestir de Sant Esteve. 
 
Per altra banda, el Museu Darder es va fundar l’any 1916 a partir de la col·lecció cedida 
pel veterinari i taxidermista Francesc Darder i Llimona a la ciutat de Banyoles. Ubicat en 
ple centre de la ciutat (edifici de les antigues escoles públiques), reuneix col·leccions de 
diverses espècies animals naturalitzades i dissecades (autòctones i exòtiques).  

L’edifici està molt deteriorat i pateix importants mancances estructurals i de manteniment. 
Pròximament serà totalment remodelat i acollirà, a més de la col·lecció actual, el Centre 
d’Interpretació de la Conca Lacustre de Banyoles. Aquest equipament vindrà a resoldre un 
dèficit històric de la ciutat pel que fa a la difusió dels valors naturals de l’estany i, en general, 
de tota la zona lacustre. 
  
Cal ressaltar que l’assistència als dos museus de la ciutat ha disminuït de forma dràstica des 
de l’any 1992, data en la qual es varen registrar els màxims d’afluència.  
 

• Altres equipaments culturals 
 
El Tint, des que és de titularitat municipal (any 1071) ha albergat diferents activitats i ha servit 
de seu d’entitats banyolines diverses. Actualment acull, en les seves dues sales, una 
programació continuada d’exposicions temporals d’art contemporani.  
 
La Biblioteca Pública de Banyoles forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i és 
un espai de cultura, lleure i informació obert a tothom. Des de la seva obertura, la Biblioteca 
ha expedit 6.792 carnets de soci. La ciutat compta també amb altres biblioteques obertes al 
públic (monestir de Sant Esteve, Centre Excursionista, Centre de Recursos, centres educatius, 
museus, Consell Comarcal, Centre d’Estudis Comarcals i Escola de Natura) 
 
El Teatre Municipal de Banyoles ofereix una programació anual estable de teatre, música i 
dansa, tant de producció externa com local. Des del setembre de 2001 també acull una 
programació mensual de cinema. Banyoles també compta amb Can Castanyer com a centre 
cultural polivalent i la sala de l’escola Baldiri Rexach. 
 

• Mitjans de comunicació local 
 
Ràdio Banyoles és l’emissora municipal de Banyoles des de l’any 1991. Ofereix una 
programació diversa i participativa de 13 hores al dia, que inclou informatius, programes 
musicals, esportius, culturals, infantils, així com entrevistes i retransmissions en directe. Un 
estudi realitzat fa uns cinc anys enrera atorgava a l’emissora un nivell d’audiència de 8.000 
persones diàries. 
 
Banyoles Televisió és una entitat de comunicació àudiovisual privada que va iniciar la seva 
activitat a finals de l’any 1994, inicialment amb una programació de poques hores al dia. 
Actualment emet una programació en horari continuat de 24 hores de dilluns a divendres, amb 
produccions pròpies i altres d’externes en coordinació amb la Xarxa de Televisions Locals de 
Catalunya. Segons dos estudis d’audiència independents l’audiència no acumulada setmanal 
és d’unes 17.000 persones. 
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En quant a la comunicació escrita, aquesta es dóna a través de diverses revistes, 
majoritàriament de distribució gratuïta, editades per diferents entitats i empreses, les 
quals serveixen de canal d’informació sobre notícies i activitats d’abast local i comarcal. 
Cal fer notar la funció divulgadora i el caràcter de proximitat d’aquestes publicacions, les 
quals constitueixen referents importants per la població. Algunes d’aquestes publicacions 
són d’àmbit general i altres se centren en temàtiques més concretes, tal com es detalla a 
continuació: 
 

Títol Edita Exemplars Periodicitat Distribució Contingut 

Revista de 
Banyoles 

Parròquia de Santa 
Maria  

1.100   mensual venda en
llibreries 

Actualitat local i 
comarcal 

Els Colors Colors Pla de 
l’Estany, SL 

----- mensual gratuïta Agenda d’actes i 
publicitat 

Els joncs Els joncs, SL ----- mensual gratuïta Agenda d’actes i 
publicitat 

El Pregoner Ajuntament de 
Banyoles 

5.000    trimestral gratuïta Actuacions
Ajuntament 

L’Ham   L’Ham, SL 7.000 mensual gratuïta Agenda d’actes  
i publicitat 

La Llúdriga Limnos 500 trimestral gratuïta Natura i 
ecologisme 

El Llegat Amics dels museus 
i Ajuntament  

500 variable gratuïta Patrimoni, Arxiu  
i Museus 

Seguem 
Arran 

Col·lectiu La Falç ----- variable gratuïta Crítica política 

Font: Diferents entitats i empreses del municipi 
 
Altres entitats de la ciutat també editen butlletins interns, dels quals se’n fa una 
distribució gairebé exclusiva als socis, com és el cas d’alguns clubs esportius. També cal 
anomenar la revista El Pla de l’Estany, editada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 
la qual recull informació de les actuacions de les diferents àrees de l’ens comarcal, així 
com de cada un dels ajuntaments de la comarca. 
 
Internet es va consolidant mica en mica com a sistema de transmissió d’informació local. 
Tot i això, es detecta un dèficit important en portals que aportin informació local 
actualitzada.  
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FORTALESES DEBILITATS 

 Alts índex de participació a la 
biblioteca pública.  

 Notable quantitat i qualitat de 
programes lúdics i festius a la ciutat. 

 Important presència de mitjans de 
comunicació local. 

 Bona participació d’entitats en 
l’organització d’actes lúdics i culturals 
a la ciutat. 

 Futur Centre d’Interpretació de la 
Conca Lacustre. 

 Patrimoni cultural de gran interès. 

 

 Disminució progressiva de visitants 
als museus de la ciutat i a la sala 
d’exposicions El Tint.  

 Algunes mancances a biblioteca 
pública (interferències entre 
activitats, fons deficitari...) i en altres 
equipament culturals. 

 Pels programes lúdics i festius 
existeix una manca d’espais, 
desequilibri en la participació i 
dificultats per burocratització 

 Manca un espai polivalent. 

 Sovint es dóna solapament d’actes 
culturals, lúdics, festius... 

 Insuficient optimització de l’ús dels 
espais públics. 

 Baix aforament del Teatre 
Municipal. Baixa assistència a les 
sessions de cinema. 

 En alguns casos hi ha bons 
equipaments però mancats de 
projecte. 

 Consum cultural, d’oci, de lleure... 
majoritàriament exterior. 
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