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0. Introducció 
 
A. Antecedents 
 
El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera vegada l’any 1987 en l’Informe 
Brundtland “El nostre futur comú”, document elaborat per l’ex Primera Ministra de Noruega “Gro Harlem 
Brundland” i per encàrrec de les Nacions Unides. Aquest document defineix el desenvolupament 
sostenible com: 
 

“aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les 
generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats” 
 

És a partir d’aquí, i sobretot després de la Conferència de Rio de Janeiro “Cimera de la Terra” (Brasil, 
1992), que s’aposta per la sostenibilitat. Aquesta Conferència impulsa, entre d’altres, el programa de 
l’Agenda 21 Local o Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, per tal d’assolir els objectius de la Cimera. 
Aquest programa pretén dotar als municipis d’una eina eficaç, concreta i operativa, que serveixi per 
afavorir el desenvolupament de les capacitats econòmiques locals d’acord amb la utilització sostenible 
dels recursos.  
 
L’Agenda 21 local és un document que desenvolupa un pla estratègic municipal basat en la integració, 
amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, territorials, econòmiques i socials del municipi, i 
que sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, 
personal tècnic municipal, ciutadans i altres agents implicats. 
 
L’Agenda 21 és l’instrument més àmpliament difós i acceptat per part de les autoritats locals per abordar 
els greus problemes ambientals des de l’enfocament de “pensar globalment i actuar localment”, degut a 
que, sense perdre de vista l’objectiu global de la protecció del medi, és a nivell local a on es poden 
prendre decisions més pràctiques i participatives. 
 
Així doncs, l’Agenda 21 és un instrument que ha de permetre l’evolució de la comarca cap a un equilibri, 
el qual ha de ser l’òptim en cada moment. D’aquesta manera, no es busca un equilibri estàtic sinó 
dinàmic, que permeti i persegueixi la millora contínua de la qualitat de vida. 
El 1994, en la Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles, celebrada al municipi d’Aalborg 
(Dinamarca), una sèrie de representants de vuitanta autoritats locals d’Europa, i prenent com a 
referència la Cimera de Rio, van aprovar un manifest “Carta de les Ciutats Europees cap a la 
Sostenibilitat” conegut també com a Carta d’Aalborg. En aquest document, les ciutats declaren la seva 
voluntat de redactar l’Agenda 21 Local.  
 
A la tercera Conferència de les ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Hannover (Alemanya) 
l’any 2000, es fa balanç sobre la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles dels últims anys. Deu anys 
després de la cimera de Rio, al 2002, es va celebrar a la ciutat sudafricana de Johannesburg la Cimera 
Mundial per al Desenvolupament Sostenible Rio + 10, per tal de fer balanç dels objectius aconseguits 
des de 1992. La Declaració de Johannesburg recull els compromisos que a partir d'ara han de permetre 
la consecució d'un desenvolupament sostenible arreu del planeta. 
  
La Diputació de Girona es va adherir el 1997 als principis de la Carta d'Aalborg i la Campanya de Ciutats 
Europees Sostenibles, i va posar en marxa el programa de suport a la redacció dels Plans d’Acció Local 
per a la Sostenibilitat (PALS) per tal de donar suport a aquells municipis de les comarques gironines que, 
amb l’objectiu bàsic d’assolir els compromisos derivats de la Cimera de Rio, s’adhereixen a la carta 
d’Aalborg i redacten la seva Agenda 21 local. 
 
El 2004, la Diputació de Girona modifica l’ideari i plantejament programàtic del programa de suport en la 
redacció dels PALS, i treu una nova línia de subvenció “del Pla a l’Acció” per tal d’ajudar als municipis 
gironins a aplicar les accions proposades en els PALS. 
 
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, els municipis de la comarca del Ripollès 
s’han adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal 
d’elaborar les Agendes 21 locals de cada un dels municipis de la comarca. Aquesta és la primera 
experiència de la realització d’una Agenda 21 en la que tots els municipis de la comarca aposten alhora 
per engegar aquest projecte comú, el qual permetrà adquirir una visió local, regional i comarcal del 
Ripollès. 
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DEPLAN (Desenvolupament i planificació ambiental) és l’empresa adjudicada per a la redacció de les 
Agendes 21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès, en coordinació amb els ajuntaments dels 
19 municipis que integren la comarca, el Consell Comarcal del Ripollès i la Diputació de Girona. 
Paral·lelament a aquests treballs, DEPLAN també està realitzant Pla Especial de Regulació d’Usos del 
Sòl No Urbanitzable i el Pla Director Territorial de la comarca del Ripollès. 
 
 
B. Objectius 
 
Els objectius bàsics a assolir mitjançant la redacció de les Agendes 21 locals de cada un dels municipis 
de la comarca del Ripollès són els següents:  
 
• Donar als municipis de la comarca del Ripollès els elements de coneixement necessaris per portar a 

terme polítiques de desenvolupament local sostenible dels municipis de manera planificada. 
 
• Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer efectiva 

la sostenibilitat supramunicipal de la comarca del Ripollès.  
 
• Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments municipals. 
 
• Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna), definir-ne el 

calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc. per accelerar la transició cap a un 
desenvolupament sostenible de la comarca. 

 
• Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans en el 

procés d’elaboració de l’estratègia local. 
 
• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política 

ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions. 
 
• Assegurar, en els municipis de la comarca del Ripollès, un alt grau de qualitat de vida per tots els 

seus habitants. D’aquesta manera es valorarà la previsió de creixement dels municipis de la comarca 
per tal que es tracti d’un creixement sostingut, prenent com a base les actuacions i els serveis 
comarcals actuals, de manera que la proposta resultant sigui la continuïtat de l’actual gestió comarcal 
adaptada mediambientalment. 

 
 
C. Metodologia 
 
La metodologia emprada en la realització de les Agendes 21 locals de la comarca del Ripollès s’ha 
desenvolupat a partir del Programa de suport de la Diputació de Girona: 
 
FASE I: Informació i seguiment 
 
⇒ Recull de Dades: En aquesta primera fase, s’ha realitzat una recerca de totes les dades disponibles 

dels diferents aspectes ambientals, econòmics i socials. S’ha consultat la informació preliminar de 
què disposa el Consell Comarcal i s’ha ajudat per diferent informació d’altres entitats públiques 
(Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient, etc.) i privades (Companyia subministradora 
d’aigua i electricitat, etc.), i s’ha completat amb un ampli treball de camp de reconeixement per tal de 
suplir les mancances d’informació.  

 
S’han tingut en compte, a l’hora de la recollida de dades dels municipis, tots aquells projectes 
realitzats o en fase d’elaboració de les diferents entitats pertinents. S’han actualitzat els treballs 
realitzats pel Consell Comarcal i/o els Ajuntaments i s’ha realitzat un anàlisi de la seva gestió actual 
en clau de sostenibilitat, mancances i oportunitats de millora.  
 
El contacte amb aquests organismes i administracions ha permès identificar els aspectes ambientals, 
territorials, socials i econòmics d’abast supramunicipal i impulsar el contacte entre tots per tal 
d’establir polítiques i actuacions coordinades. 
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A més, s’ha fet una detecció apriorística dels aspectes amb una incidència ambiental més 
significativa, així com dels punts forts i febles, per tal de donar una especial importància a aquells 
aspectes més significatius. 
 

⇒ Selecció de la informació operativa: La informació recollida ha estat contrastada per totes les parts 
que intervenen en el procés. S’ha donat prioritat a la informació actualitzada de l’Administració. En 
aquest sentit ha sigut fonamental establir unes línies d’intercanvi d’informacions i d’idees entre les 
diferents parts implicades en aquest projecte programant i concretant exactament les reunions i els 
diferents contactes a realitzar. 

 
⇒ Treball de Camp: Les tasques de recerca i treball de camp han completat el volum final d’informació 

recollida, contrastada i validada definitivament. En funció de les mancances observades en la 
recopilació final d’informació, s’han programat les tasques necessàries per subsanar aquestes 
deficiències, per tal de quedar coberts amb rigor tots els objectius finals. 
 
 

FASE II: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 
A partir del recull de dades obtingut en la fase anterior, s’ha elaborat una memòria descriptiva que 
analitza, per cada un dels municipis, els diferents vectors ambientals (aigua, residus, energia, etc.), 
aspectes econòmics (mercat de treball, anàlisi dels sectors, etc.) i aspectes socials (població, habitatge, 
salut, associacionisme, etc.). En el mateix document s’ha integrat la diagnosi estratègica, organitzat per 
vectors o blocs temàtics, en el qual s’ha donat més importància als vectors més problemàtics de cada 
municipi. 
 
La diagnosi estratègica recull tant l’anàlisi de la situació i la gestió de cada vector com l’anàlisi integrada 
dels diversos aspectes i vectors associats. A més, s’han identificat els punts forts, punts febles, 
oportunitats i amenaces que representen els paràmetres analitzats. Finalment s’ha elaborat un recull 
d’objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat els quals serviran de base per a la definició del Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 
 
Cal tenir en compte que s’ha elaborat un document preliminar el qual ha estat objecte de debat i 
discussió en el procés de participació ciutadana. 
 
 
FASE III: Pla de participació i de comunicació 
 
Un dels objectius principals de l’Agenda 21 és la informació a la població, així com el foment de la 
participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans, 
associacions, etc.).  
 
El pla de participació i de comunicació que s’ha proposat és a nivell territorial de manera que es 
garanteix un procés de millora continua, d’informació ciutadana permanent i que ha servit perquè tant els 
tècnics com la població pugui aportar informació des de la percepció i el coneixement local.  
 
La metodologia utilitzada en el Pla de Participació es recull en el Document III: Pla de participació i de 
comunicació. 
 
 
FASE IV: Pla d’acció local per a la sostenibilitat 
 
El Pla d’Acció és l’objectiu últim del conjunt de treballs realitzats. S’elaborarà un PALS provisional que 
serà debatut per part dels diferents agents socials i ciutadans. 
 
El Pla d’Acció definitiu, aprovat pel Ple de cadascun dels ajuntaments del Ripollès, esdevindran 
element programàtic i cos central de l’Agenda 21 dels municipis de la comarca. 
 
Es redactarà una Declaració ambiental, la qual serà un document de síntesi i de democratització del 
projecte, i un pla de seguiment de l’aplicació del PALS en el temps, mitjançant els òrgans de 
participació creats i els indicadors. 
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Figura 1: Esquema metodològic de les Agendes 21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
 
 
 

PROPOSTA DE PLA D’ACCIÓ   PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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1.1. Emmarcament geogràfic 
 
El municipi de Ribes de Freser es troba a la part central de la comarca del Ripollès, a la zona de la Vall 
de Ribes formada pels municipis de Toses, Planoles, Queralbs, Campelles, Pardines i Ribes.  
 
El clima és mediterrani de muntanya mitjana amb hiverns freds i nevades freqüents degut també a que 
es troba en la zona del Pirineu axial. El nucli es troba a una alçada d’uns 920 m sobre el nivell del mar 
amb una extensió d’uns 42 km2. El pic més alt del terme municipal és el Taga amb 2.035 m i pertany a 
l’EIN de Serra Cavallera. Ribes comparteix les vessants d’aquest pic amb Pardines i Ogassa. 
 
Ribes de Freser es troba en la confluència de tres rius: El Freser que travessa el municipi de Nord a Sud, 
el Rigard que ve des de Planoles per l’Oest i el Segadell que ve per l’Est des de Pardines. La força de 
l’aigua s’ha utilitzat com a font d’energia i ha contribuït al desenvolupament industrial i econòmic del nucli 
durant l’època de revolució industrial. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Figura 2: Mapa de Ribes de Freser 
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Les serralades que limiten el terme municipal són:  
 

⇒ Al nord la Serra de l’Estremera i la Serra del Castell 
⇒ A l’extrem nord-oest, el Serrat de la Caritat 
⇒ Més al sud ressegueix les Obagues de la Vall del Rigard 
⇒ Al costat oest hi ha el Serrat de Perapinta i l’Estret de les Coves 
⇒ Al sud es localitza el Solell del Sagnari, els Cingles de Sant Eloi i la Serra de Sant Amanç 
⇒ Al l’extrem sud-est hi ha la Serra de Conivella, amb orientació nord-sud, que delimita el terme 

municipal fins a l’alçada del Segadell. 
⇒ A l’extrem nord-oest s’observa el Puig Cornador, una formació muntanyosa entre el Freser i el 

Segadell. 
 
La població de Ribes de Freser a l’any 2005 és de 2.044 habitants distribuïda entre el municipi de Ribes i 
7 entitats singulars de població (Roques Blanques, Ribes Altes, Batet, la Massana, Armàncies de Ribes, 
Bruguera i Ventolà). 
La xarxa viària de Ribes de Freser permet la comunicació amb els altres municipis mitjançant diverses 
vies: la N-152 (Barcelona-Puigcerdà), ve des de Ripoll i es dirigeix cap a l’Oest en direcció a Planoles o 
la N-260 que ve des de Portbou i va fins al Pont de Suert seguint tot l’eix pirinenc. Altres vies locals són 
la GIV-4011 que uneix el municipi amb Campelles i la GIV-5262 que arriba fins a Pardines. En direcció 
Nord es troba la GIV-5217 que arriba fins a Queralbs. 
 
 
1.2. Límits geogràfics 

 
El límit administratiu municipal ve determinat pel relleu de la manera següent: 
 

⇒ Al Nord, el límit administratiu que limita amb el municipi de Queralbs ve determinat per la Serra 
de l’Estremera al marge dret del Freser, i pel riu Maçanell al marge dret. El límit segueix 
enllaçant el Torrent de Siat fins al límit administratiu amb el municipi de Pardines. 

⇒ A l’Est, el límit que divideix el territori de Ribes i Pardines comença al bosc de Pardines i segueix 
el Torrent de Ribesaltes fins que conflueix amb el riu Segadell. Arribat aquest punt, penetra dins 
l’EIN de Serra Cavallera resseguint la Serra de Conivella fins al cim del Taga. Quan canvia de 
vessant, el límit es comparteix amb el municipi d’Ogassa. Travessa el Coll de Jou fins a la Serra 
de Sant Amanç. 

⇒ A la zona Sud del municipi, el límit coincideix en gran part amb el límit sud de l’EIN Serra 
Cavallera i amb el terme municipal del Campdevànol fins a la carretera N-152 de Campdevànol 
fins a Ribes de Freser que segueix el mateix recorregut que el riu Freser.  

⇒ A l’Est del municipi, la vall del Freser queda compartida entre Ribes i Campelles gairebé fins a 
arribar al nucli urbà de Ribes. En aquest punt, la superfície municipal s’estén cap a l’Oest 
incloent l’EIN de les Obagues de la Vall del Rigard. A poc menys d’arribar al nucli de Planoles, el 
límit ve definit pel Serrat de la Caritat fins a la Serra de l’Estremera. 
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Figura 3: Mapa de límits administratius comarcals i municipal 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2. Descripció de l’entorn físic 

A. Memòria descriptiva 
 
2.1. Clima i meteorologia 
 
El terme municipal de Ribes de Freser es localitza 
a la zona del pre-Pirineu, en una comarca amb 
clima euro-siberià a la seva meitat sud i boreo-alpí 
a les cotes més elevades. Com que Ribes es troba 
al sud de la Vall de Ribes, l’àmbit biogeogràfic en 
què es troba correspon a l’euro-siberià. 
 
Els hiverns són freds i els estius frescos. Tot i això,  
cal tenir en compte que el municipi es troba 
encaixat a la Vall de Ribes, que presenta unes 
característiques pròpies diferenciades de la resta 
de la comarca.  
 
Ribes de Freser és el poble que disposa d’unes 
temperatures més càlides a la Vall de Ribes i unes 
precipitacions més moderades, tot i que amb la 
influència dels tres rius que hi arriben, el clima es 
suavitza. 
 
Les dades meteorològiques del municipi de Ribes de Freser són les corresponents a l’estació 
meteorològica ubicada a la zona esportiva de Ripoll. El període de mostreig del què es disposa és des de 
l’any 2000 al 2005. Cal tenir en consideració el fet que no es disposa de dades d’un període de temps 
suficientment ampli per tal de determinar les tendències meteorològiques i climatològiques de la zona. 
Aquesta estació meteorològica no s’hi troba dins de la xarxa d’estacions que el Departament té 
repartides per tot el territori català, ha estat iniciativa de l’Ajuntament de Ripoll. 
 
2.1.1. Temperatura 
 
La figura següent representa les temperatures mitjana de la comarca del Ripollès per a l’any 1996. 
Aquestes dades s’han estret del Departament de Medi Ambient, ja que d’aquesta manera es pot ubicar el 
municipi de Ribes de Freser, amb la resta de la comarca del Ripollès. 
 
Tal com s’aprecia al mapa següent, el municipi de Ribes de Freser és el municipi de la vall que presenta 
unes temperatures més suaus degut a què està encaixada dins la Vall.  
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Font: Servei de meteorologia de Catalunya. 
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El municipi de Ribes de Freser es caracteritza pels 
seus estius de temperatura suau i els hiverns freds. 
S’observa, segons la gràfica, l’increment accelerat de 
la temperatura en el començament de la primavera, 
que va des d’abril fins a juny, arribant a una 
temperatura mitjana d’uns 17ºC. L’increment de 
temperatura es manté fins a finals d’agost, quan es 
produeix un descens fins a desembre, època en què 
la temperatura es manté entre els 0 i els 5ºC. És en 
aquest període quan es produeixen les nevades i les 
gelades pròpies de les valls dels Pirineus.  
 
 
S’aprecia que en els sis anys d’estudi, les dades no 
han patit variacions importants. 
 
Observant el climodiagrama que hi ha a continuació on es representen les mitjanes de la temperatura i 
les precipitacions des de l’any 2000 al 2005. s’observa la inexistència d’una època eixuta o seca, ja que 
es registren pluges durant tots els mesos de l’any, i a més a més aquestes solen ser més elevades al 
final de la primavera o al final de l’estiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i de l’ICC.

Figura 6: Evolució de les temperatures al llarg de l’any 

Font: Ajuntament de Ripoll 
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Figura 7: Climodiagrama de Ribes de Freser 

 Font: Ajuntament de Ripoll 
 
 
2.1.2. Precipitacions 
 
Igual que passa amb la temperatura, a continuació es mostra el mapa comarcal segons les precipitacions 
registrades. Al mapa de la figura s’observa que la zona on es localitza el nucli de Ribes de Freser és en 
la que es donen les precipitacions anuals mitjanes més baixes de la Vall (de 950 mm a 1000 mm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i de l’ICC.

Figura 8: Mapa de precipitacions mitjanes anuals del Ripollès (1996) 
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Les pluges del terme municipal es concentren en 
dues èpoques diferenciades. En primer lloc, durant la 
primavera es dóna un increment del règim de pluges i 
gairebé s’assoleixen els 150 mm. Posteriorment, durant 
l’estiu, aquesta situació s’estabilitza i la quantitat de 
precipitació es situa entre els 50 i 100 mm.  
 
 
Tot i tenir dues èpoques de pluges lleugerament 
definides, es produeixen variacions importants en les 
precipitacions a nivell anual. 
 
 
 
2.1.3. Humitat relativa 
 
Davant la manca de dades referents a l’humitat 
relativa en l’estació de Ripoll s’utilitzen les dades de 
l’estació de les Lloses, del Servei Meteorològic de 
Catalunya. 
 
Ribes de Freser té una humitat relativa mitjana 
elevada durant tot l’any, situada situada al voltant 
del 70 i el 90%. 
 
Durant els mesos d’hivern, la humitat es troba a 
prop del 90%, i partir del mes de febrer disminueix 
lleugerament fins que s’estabilitza al mes de maig 
en el 80%. A principis de juny té lloc una davallada 
que es manté fins a l’agost, amb un valor del 70%. 
A partir d’aquest punt, es torna a incrementar la 
humitat relativa mitjana fins al desembre, passant 
de ser del 70% al 90%. 
 
Les davallades d’humitat relativa coincideixen amb la disminució de precipitacions de l’estiu i l’hivern i 
també amb l’increment de les temperatures al període estival. 
 
 
2.1.4. Vents 
 
La màxima velocitat del vent durant l’any 2005 es va 
registrar en els mes d’Abril (24m/s) de Juny, mentre 
que les mínimes es situen durant els mesos de 
tardor, per exemple al mes de Setembre va haver-
hi vents de 10,7 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Evolució anual de les precipitacions a Ripoll 

Figura 10: Evolució de la humitat relativa al llarg de l’any 

Figura 11: Evolució de la velocitat del vent al 2005 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Font: Ajuntament de Ripoll 
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2.1.5. Radiació solar 
 
 
l’evolució de la radiació solar al llarg de l’any es 
mostra a la figura següent. S’aprecia la tendència a 
l’increment a mesura que s’acosta l’estiu, assolint la 
radiació màxima al mes d’agost (21 MJ/m2·dia). A 
l’inici de la tardor, la radiacció es redueix de manera 
considerable fins a nivells propers a 5 MJ/m2·dia. Els 
nivells de radiació i la seva evolució al llarg de l’any 
coincideixen amb els solsticis (màxima i mínima 
radiació) i els equinoccis (punts d’inflexió). 
 
A la figura següent, es mostra el mapa de la comarca 
i la irradiació anual. Al municipi de Ribes de Freser, 
aquests valors depenen del relleu, de tal manera que 
a les obagues els valors d’irradiació corresponen a 
l’interval d’entre 12 i 13,5 MJ/m2. per altra banda, les 
àrees de solell, els valors detectats correponen a 
l’interval comprès entre 13,5 i 16 MJ/m2.  

 
 

 
 
 

Figura 13: Mapa d’irradiació mitjana anual a Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica del DMAH i de l’ICC
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Figura 12: Evolució de la velocitat del vent al 1999 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
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2.2. Geologia i geomorfologia 
 
2.2.1. Marc geològic general 
 
La comarca del Ripollès es troba íntegrament situada en el Pirineu Oriental, el qual es correspon a la 
porció de Pirineu que s’estén des de la vall del Segre fins la Mediterrània. Dins del Pirineu Oriental es 
diferencia la zona axial del pre-Pirineu: 
 

• La zona axial es troba formada per materials paleozoics pre-Hercinians afectats, durant el 
Carbonífer superior, per l’orogènia herciniana i durant l’Eocè superior, juntament als materials 
post-Hercinians que constitueixen la cobertura pre-Pirinenca, per l’orogènia alpina. Es tracta 
doncs de materials que presenten un grau de tectonització important i també un metamorfisme 
de baix grau. La seva edat es troba compresa entre el Cambrià i el Carbonífer mitjà. Cal dir que 
a la zona axial afloren gneiss que s’atribueixen al pre-Cambrià. 

 
• La zona pre-Pirinenca es troba representada pels materials de cobertura que, a finals de l’Eocè, 

tant sols foren afectats per l’orogènia alpina. Es tracta de materials del Paleozoic terminal 
(Estèfano-Permià), del mesozoic (base del Garumnià), del Paleocè (sostre del Garumnià) i de 
l’Eocè. 

 
Els materials paleozoics pre-hercinians, tant els pre-silurians com els post-silurians, es disposen a la part 
N del territori, concretament a la zona axial pirinenca. En una franja estreta adossada a l’àrea 
d’aflorament dels materials post-silurians es desenvolupen roques estèfano-permianes i garumnianes; es 
tracta dels materials que configuren la base del Prepirineu. Al S afloren materials de l’Eocè del Prepirineu 
oriental, els quals es posen en contacte, vers el S de la comarca, amb materials eocens de la depressió 
de l’Ebre (avantpaís). 
 
Els materials axials i els pre-Pirinencs es troben parcialment recoberts per sediments quaternaris, 
sobretot els corresponents als dipòsits al·luvials del Ter, del Freser i dels seus afluents. 
 
Els materials pre-silurians es desenvolupen sobretot al N de l’anomenat encavalcament de Ribes-
Camprodon, en una unitat estructural anomenada unitat del Canigó. Al S d’aquest encavalcament i en 
una franja estreta es desenvolupa una estructura tectònica complexa coneguda com l’apilament 
antiformal del Freser. Es tracta de diverses làmines encavalcants apilades entre si i vergents vers el S en 
les quals hi afloren tant materials pre-hercinians com materials post-hercinians (estèfanopermians i 
garumnians). Al S d’aquestes làmines encavalcants es desenvolupen els materials eocens del pre-
Pirineu, en una unitat tectònica que s’anomena unitat del Cadí. Aquesta consisteix en una estructura 
sinclinal (sinclinal de Ripoll), de direcció E-W, el flanc N de la qual limita i en part conforma l’apilament 
antiformal del Freser i el flanc S es troba encavalcant els materials eocens de l’extrem N de la depressió 
central, a través de l’encavalcament de Vallfogona. Aquesta última estructura configura el límit meridional 
del Pirineu oriental. 
 
El nucli de Ribes de Freser es localitza a la zona pre-Pirinenca. Els materials del terme municipal 
corresponen al Paleozoic, amb alguns materials de formació més recent com els dipòsits fluvials del 
Freser, el Segadell i el Rigard que són del Cenozoic (Quaternari). La formació del relleu pirinenc es 
produí durant l’orogènia alpina, la qual va afectar a tota la comarca. Les serralades localitzades al sud 
del terme municipal són una sèrie d’encavalcaments amb direccions de cabussament nord – sud. A la 
resta de Ribes de Freser, els tipus de contacte entre materials són les falles indiferenciades que també 
han contribuït a modelar el relleu, juntament amb l’activitat fluvial. 
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2.2.2. Litologies predominants 
 
Els materials de Ribes de Freser es classifiquen cronològicament segons les següents unitats 
cronoestratigràfiques: 
 
• Cambro-ordovicià: els materials predominants inclosos en aquesta unitat són els gresos i les 

lutites. La seva localització es distribueix arreu del terme municipal amb una major representació a 
la meitat nord i amb certa presència fins a trobar l’encavalcament de Ribes de Freser. Alternança 
rítmica de gresos i lutites, en capes centimètriques. Les lutites poden ser negres. El límit entre les 
unitats no és fàcil de diferenciar en molts indrets. Unitat compressiva que engloba a casi tota la resta 
d'unitats del Cambro-ordovicià. Descrita com formació Jujols o grup Jujols. Edat: Cambro-ordovicià. 
Alguns autors indiquen Cambrià superior i Ordovicià inferior. 
 

• Ordovicià superior: els materials que es troben en aquesta unitat corresponen a les roques 
volcanoclàstiques, granitoids, diorites i granòfirs. En els que s’inclou el famós granòfir de Ribes. La 
distribució dels materials corresponents a aquest període es localitzen a les zones properes del nucli 
urbà de Ribes de Freser i la zona central del terme. 
 

• Ordovicià: la presència de lutites carbonàtiques amb restes de nòduls carbonatats dissolts es 
distribueix per gran part del terme municipal.  
 

• Carbonífer – Permià: predominen els esquists i marbres afectats per metamorfisme regional. 
Corresponents a aquest període també es troben roques volcàniques indiferenciades.  
 

• Paleocè inferior: els materials corresponents a aquest període són roques calcàries micrítiques 
amb microcòdium i argiles roges. A la zona propera al Cadí es detecta l’alternança de calcàries, 
calcàries lutítiques i lutites roges. Poden tenir proporcions variables de microcòdium. Les capes que 
formen són mètriques o decamètriques. La seva distribució al municipi es concentra a la meitat sud, 
on es localitzen les formacions muntanyoses de l’inici del sub-Pirineu.  
 

• Paleocè – Eocè inferior: Margues gris blavoses. De base a sostre, hi ha margo-calcàries amb 
miliòlids i esculls de porites, seguides per margues amb nummulits. S'observen canvis laterals 
ràpids des de les parts més proximals, a l'est, a la part més profunda o distal, cap a l'oest. 
Intercalades es troben barres de calcàries amb alveolines. Constitueixen les margues esquistoses 
de la "formació Sagnari". La potència d'aquesta unitat varia de 800 a 2000 metres, malgrat que al 
sud de l'encavalcament de la Salut la sèrie es veu reduïda a 250 metres. Correspon a la 
sedimentació en un ambient marí de plataforma carbonatada oberta.  
 

• Plistocè – Holocè: Dipòsits periglacials. Dipòsits heteromètrics de sorres i clasts angulosos. 
Localment tenen important contingut de llims o argiles. Poden tenir fins a 4 metres de gruix i tenen 
una relació abrupta amb els dipòsits morrènics. La seva localització és molt concreta a la zona nord 
– est del municipi. 
 

La formació litològica consolidades de Ribes de Freser és la següent: 
 

Formació Sagnari: la Formació Sagnari - Cadí només es desenvolupa en el sector sud del 
municipi. En aquest indret es constitueix com la base de la sèrie eocena. Es troba formada per 
calcàries amb alveolina. Lateralment, vers l’Est, passa transicionalment a les margues de la 
Formació Sagnari, les quals es constitueixen, en la major part del municipi, com la base de l’Eocè. 
Les calcàries de la Formació Cadí foren dipositades en un ambient de plataforma carbonàtica 
interna, mentre que les margues de la Formació Sagnari presenten fàcies de plataforma carbonàtica 
i siliciclàstica externa. 

 
Referent a les formacions litològiques no consolidades localitzades bàsicament al fons de les valls o 
vessants amb gruixos poc importants cal dir que, malgrat ser minoritàries, la majoria de les zones 
urbanes es troben assentades a sobre d’aquesta tipologia de materials. Es poden diferenciar tres grups 
de materials: 
 
• Dipòsits d’origen al·luvial: es troben a les principals zones fluvials. Són els materials més moderns 

fruit de la sedimentació i la deposició que afavoreix el sistema hídric. Es troben graves, sorres i 
lutites (Qt0-1) de l’Holocè recent. Representen els sediments corresponents a les lleres actuals, a 
les planes d’inundació ordinària i a les terrasses més baixes entre 0 i 2 metres per sobre del nivell 
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del riu. L’organització dels dipòsits obeeix a seqüències granodecreixents amb graves a la base i 
sediments més fins al sostre.  
També es troben argiles amb còdols dispersos (T_qt2). Els còdols són d'ordre centimètric (mitjana 
de 15 cm), arrodonits i de composició ígnia i metamòrfica. Es situa entre cotes de 5 a 10 metres 
sobre el nivell actual del riu. Aquests materials corresponen al Plistocè terminal - base de l’Holocè. 
 

• Dipòsits d’origen col·luvial: A la zona est del nucli urbà, es troben zones amb còdols angulosos 
hetereomètrics amb matriu llimosa- argilosa (Qco). La composició dels còdols és poligènica i 
correspon a la del substrat sobre el qual descansen. La disposició d’aquests materials es realitza en 
replans i repeus en zones on la vegetació i el pendent ho han permès formant clapes de distribució 
aleatòria. Es tracta de dipòsits col·luvials de l’Holocè. 
 

• Dipòsits de con de dejecció: estan formats per una mescla heteromètrica de clastes subangulosos 
de les mateixes roques del substrat i una matriu llimo-sorrenca-argilosa. Presenten una 
permeabilitat variable amb una limitada capacitat de retenció. Per les seves característiques són 
zones geotècnicament delicades. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Llegenda 
 
CPv: roques volcàniques 
 
mm_ÇOrp: esquists, marbres 
 
ÇOrgl: gresos i lutites 
 
Orst1: lutites 
 
Org: granòfir 
 
PPcm: calcàries 
 
Qgp: sorres, còdols i lutites 
 
Qt0-1: graves, sorres i llims 
 
KPg: conglomerats, gresos, argiles i 
margues 
 
PPEm: margues, margocalcàries 
 
Orvc1: roques volcanoclàstiques 
 
PEgcm: gresos 
 
Orvd: granitoids 
 
 
 
 
 

Figura 14: Base geològica Ribes de Freser  

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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2.2.3. Geomorfologia 
 
El terme municipal es caracteritza pel relleu enèrgic format per les serralades que conformen el límit sud 
de la Vall de Ribes. La zona sud s’inclou a la serralada alpina formada a partir d’encavalcaments i plecs 
de materials calcaris, conglomerats i margues que, posteriorment, han estat modelats per erosió 
diferencial pels agents meteorològics i fluvials. Per altra banda, la zona nord pertany al pre-Pirineu i 
s’estructura mitjançant formacions muntanyoses soldades formades per gresos i lutites. Una de les 
formes geològiques destacades de Ribes de Freser és el Granòfir de Ribes originat per l’activitat 
volcànica de la zona. Els materials predominants són lutites. Cal esmentar que és l’únic granòfir present 
a Catalunya.  
 
El desnivell màxim de les vessants arriba als 1.100 metres, com en el cas del Taga. Els pendents que les 
serralades li confereixen al municipi són superiors al 20% en el 68,4% de l’extensió del municipi. 

 
A les parts altes de les serralades del sud s’estenen les carenes que formen una xarxa que uneix les 
formacions properes com la Serra de Santa Magdalena amb la Serra de Sant Amanç i la Serra de 
Conivella. A la zona nord la presència de la Serra de l’Estremera, la del Castell i el Puig Cornador 
estructuren les valls fluvials on conflueixen els tres rius del terme municipal: el Freser, el Segadell i el 
Rigard. Aquestes valls es troben cobertes de dipòsits del quaternari formats bàsicament per còdols, 
sorres i llims. Es caracteritzen per les formes fluvials que conserven les planes al·luvials, les terrasses, 
els escarpaments, canals i sediments que permeten reconstruir l’evolució de la dinàmica fluvial. Es tracta 
de materials no consolidats on es localitzen la major part dels assentaments humans.  
 
A la zona sud del nucli urbà de Ribes de Freser es localitza un con de dejecció a la conca del Freser, 
procedent del Torrent de Ca la Xeca, a la zona de la Maçana. Aquest tipus de dipòsits de caràcter 
col·luvial es troben al capdavall dels cursos torrencials. Per norma general, tenen forma cònica i solen 
estar coberts de dipòsits col·luvials. 
 

Figura 15: Mapa de pendents de Ribes de Freser.

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l ‘ICC
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2.2.4. Patrimoni Geològic 
 
El patrimoni geològic es defineix com el conjunt de recursos naturals, majoritàriament no renovables, ja 
siguin formacions rocoses, estructures geològiques, acumulacions sedimentàries, formes del terreny o 
jaciments minerals, petrològics o paleontològics, que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució 
de la història geològica de la Terra i dels processos que l’han modelat. Al seu indubtable valor científic, 
cultural i didàctic s’hi suma sovint un interès paisatgístic o recreatiu, o una especial bellesa. Les zones 
amb aquest interès especial es troben incloses a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. 
 
Al municipi de Ribes de Freser es localitza una part de l’espai d’interès geològic del Pont de les Coves, 
que es comparteix amb el municipi de Campelles.  
 
Es tracta d’un aflorament exposat a la vall del Freser que permet deduir les relacions estructurals entre 
els materials del sòcol Paleozoic i els de la cobertora. És una zona que ha despertat polèmica en els 
autors degut a les diferents hipòtesis plantejades referents a l’estructura dels Pirineus i l’evolució de les 
serralades. S’observa el caràcter al·lòcton de les roques del sòcol que afloren al centre de la serralada 
pirinenca i les estructures d’encavalcament responsables de la seva translació cap al sud.  
 
L’interès d’aquesta zona es contextualitza en la secció de les valls del Ter i del Freser, que s’inicia pel 
sud, en l’avantpaís de l‘Anticlinal de Bellmunt i que s’estén cap al nord fins als materials del Paleozoic 
inferior de la Vall de Núria, que representa el nucli de la zona axial pirinenca. 
 

 

Figura 16: Patrimoni geològic de Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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2.3. Sòls 
 
Degut a la manca d’estudis detallats dels sòls del municipi de Ribes de Freser, la caracterització dels 
sòls del municipi s’ha realitzat a partir de treballs realitzats a escala de tota la província de Girona (Roqué 
& Pallí, 1983). Les dades que seguidament s’exposen deriven d’aquests treballs, els quals es reflecteixen 
en la figura següent:  
 
De manera general, es diferencien dues zones amb tres tipus de sòls diferents: 
 

• El tipus de sòls que es localitza a l’extrem sud del terme municipal estan desenvolupats sobre 
roques carbonatades, es tracta de Rendolls, Orthents. Els sòls del subordre Rendoll, del grup 
dels Mollisòls, es caracteritzen per tenir l’horitzó A molt fosc, amb una superposició directa sobre 
materials carbonatats. Aquest tipus de sòls es formen en regions humides de formació calcària. 
Els de tipus Orthent són Entisòls sense un desenvolupament definit. 

 
• L’altre tipologia de sòl que ocupa la major part del terme municipal es caracteritza pel seu 

desenvolupament sobre roques metamòrfiques. Es troben els tipus Udorthents, Umbrepts, i 
Ocrepts en determinats punts. Els Udorthents es caracteritzen per una composició de material fi. 
Els umbrepts i els ocrepts són inceptisòls que presenten un baix grau de desenvolupament 
d’horitzons.  

 
• Just a l’extrem sud del terme municipal, seguint el curs fluvial del Freser es detecta una zona en 

què la tipologia de sòls correspon amb els fluvents, on localment es troben els subgrups de 
aquents i psamments. Aquests són propis de zones planeres i valls al·luvials. Presenten una 
granulometria argilosa-llimosa i una quantitat moderada de matèria orgànica.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Roquè & Pallí (1992) 

Figura 17 . Mapa de sòls als municipis del Ripollès



 
30 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

2.4. Hidrologia i Hidrogeologia 
 
2.4.1. Conques hidrogràfiques 
 
Ribes de Freser es troba a la conca hidrogràfica del Ter. La conca fluvial present al terme es caracteritza 
per l’eix que defineix el Freser, al qual se li afegeixen un gran nombre de torrents i rieres. Al nord del 
casc urbà, el Freser rep les aigües del Torrent de la Fernanda.  
 
El municipi es caracteritza per la presència de diversos cursos fluvials que conflueixen a l’interior del 
nucli urbà. Aquests rius són el Freser, el Segadell i el Rigard. El Freser creua Ribes de Freser en l’eix 
nord - sud i en determinats trams actua com a límit municipal entre Campelles i Ribes de Freser. El 
Segadell arriba a l’extrem nord-est del municipi per unir-se al Freser procedent de Pardines. I el Rigard, 
arriba per l’extrem oest després de travessar Toses i Planoles.  
 
Més al sud, el Freser conflueix amb el Torrent de Ca la Xeca, la Riera de Bruguera a les proximitats del 
Balneari Montagut. El Torrent Roig arriba al Freser pel sud de la Colònia Perramon.  
 

Figura 18: Hidrologia de Ribes de Freser

Font: Elaboració pròpia a partir de mapes de l’ICC
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2.4.2. Unitats hidrogeològiques 
 
El municipi de Ribes de Freser es troba totalment inclòs a la unitat hidrogeològica corresponent a la 
Conca Alta del Ter i el Freser. Aquesta unitat ocupa gairebé tota la comarca del Ripollès exceptuant 
l’extrem sud, que pertany a la massa d’aigua de la Plana de Vic – Collsacabra i l’extrem oriental que 
correspon a la unitat de la Conca Alta del Fluvià. 
 
Aquesta massa d’aigua subterrània disposa d’una superfície total de 710 km2, dels quals n’afloren el 
100%. La tipologia litològica dominant són els materials carbonatats, al·luvials, granits i altres materials 
del Paleozoic. El tipus de circulació dominant és càrstica i el nivell piezomètric és coherent amb la 
topografia superficial. La relació de l’aqüífer amb els cursos fluvials superficials és de tipus influent, de tal 
manera que els rius drenen l’aqüífer i perden part del seu cabal en recarregar-lo. Les fàcies 
hidroquímiques són del tipus bicarbonatades càlciques. 
 
A continuació es mostren les característiques tècniques corresponents a la unitat: 
 
Taula 1: Característiques de la unitat hidrogeològica 

Nom de la massa d’aigua subterrània Conca alta del Freser i el Ter 
Superfície total (km2) 710 
Superfície aflorant (km2) 710 
Tipus de circulació dominant Càrstica 
Permeabilitat (m/d) 0,01 - 0,36 (paleozoic); 0,2 (calcàries); 1-1000 (al·luvial) 
Coeficient d’emmagatzematge 0,1(paleozoic) - 20 (calcari i al·luvial) 
Fàcies hidroquímiques Bicarbonatada càlcica 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
 
2.4.3. Surgències 
 
Ribes de Freser disposa d’una gran nombre de surgències d’aigua degut a les característiques pròpies 
de les aigües subterrànies i a la naturalesa calcària de l’aqüífer. Arreu del terme municipal s’han detectat 
un total de 29 fonts. De totes les fonts detectades, 19 es localitzen a l’interior del nucli urbà.  
 
A continuació es mostra una taula on s’enumeren les fonts urbanes i un mapa on es localitzen les fonts 
presents a les afores del nucli urbà: 

 
Nom Nom 
De Capdevila Sortidor del Passeig 
Del C/ Fonderia Del Passeig 
De Coma De La Margarideta 
De Cal Palatí De La Teula 
De Vista Alegre Del Girafulles 
Del Sucut Del Ferro 
Del Sofre Del C/ Cerdanya 
De Santa Caterineta Del Prat 
De Sant Quintí Dels Absis 
De Sant Cristòfol  

 
 

Figura 19: Mapa de fonts urbanes de Ripoll 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

El clima de Ribes de Freser 

 
- Clima: Mediterrani de mitjana i alta muntanya 
- Tempertaura mitjana: entre 0-5ºC a l’època més freda i 20ºC a l’època més càlida 
- Pluviometria mitjana anual: 800 mm a 850 mm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Litologies predominants 

 
• Formacions litològiques consolidades: 

- Cambro-ordovicià: els materials predominants inclosos en aquesta unitat són els gresos i les 
lutites. 

- Ordovicià superior: els materials que es troben en aquesta unitat corresponen a les roques 
volcanoclàstiques, granitoids, diorites i granòfirs. 

- Ordovicià: la presència de lutites carbonàtiques amb restes de nòduls carbonatats dissolts es 
distribueix per gran part del terme municipal.  

- Carbonífer – Permià: predominen els esquists i marbres 
- Paleocè inferior: els materials corresponents a aquest període són roques calcàries micrítiques 

amb microcòdium i argiles roges. 
- Paleocè – Eocè inferior: Margues gris blavoses. 
- Plistocè – Holocè: Dipòsits periglacials. 

 
Formacions litològiques no consolidades 
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- Dipòsits d’origen al·luvial: es troben a les principals zones fluvials. Són els materials més moderns 
fruit de la sedimentació i la deposició que afavoreix el sistema hídric. Es troben graves, sorres i 
lutites. 

Geomorfologia i edafologia 

• Dues grans àrees morfoestructurals: 
- Zona sud: serralada alpina plegada o encavalcada amb relleus enèrgics per estructures i per erosió 

diferencial 
- Zona nord: zona que pertany al pre-Pirineu i s’estructura mitjançant formacions muntanyoses 

soldades foramdes per gresos i lutites. 
• Al municipi de Ribes de Freser es localitzen diferents punts amb un interès geològic i litològic 

remarcable.  
- El pont de les Coves 

 
• El tipus de sòl predominant al municipi de Ribes de Freser són els sòls desenvolupats sobre roques 

metamórfiques. 
 

Hidrologia i hidrogeologia 

• Conca hidrogràfica: el Ter 
• Principals cursos fluvials: el Freser, el Segadell i el Rigard 
• Principals àrees hidrogeològiques: 

- La conca Alta del Ter i del Freser:  predominen els materials carbonatats com guixos i material 
calcari, al·luvial com graves, sorres i argiles, granits i paleozoics propis de la zona. 

• Nombroses fonts al municipis 
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B. Diagnosi estratègica 
 
2.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 LES CONDICIONS CLIMÀTIQUES DE RIBES DE FRESER SÓN LES MÉS SUAUS DE LA VALL 
DE RIBES 

 
És el municipi que es troba més al sud de la Vall de Ribes, a una cota més baixa i està parcialment 
comunicat amb els termes de Campdevànol i Ripoll pel Freser, fet que li confereix una temperatura més 
suau i un règim de precipitacions més moderat. A més, la presència dels diferents rius contribueix a 
suavitzar les condicions climàtiques tant a l’estiu com a l’hivern.  
 

 ELS PENDENTS DE RIBES SÓN SUPERIORS ALS 20% EN LA MAJORIA DEL TERME 
MUNICIPAL 

 
A causa de la formació dels Pirineus, el relleu de Ribes presenta una nombrosa quantitat de serralades 
que conformen la zona sud de la Vall de Ribes. Aquest relleu muntanyós ha estat modelat al llarg del 
temps pels agents meteorològics i els cursos fluvials fins a la configuració actual. La majoria dels 
assentaments humans es troben als fons de vall, on els pendents són inferiors als 20%. 
 

 L’AQÜÍFER DE RIBES ÉS DE NATURALESA EVAPORÍTICA FORMAT PER ROQUES 
CALCÀRIES  

 
Tot el municipi de Ribes de Freser es troba sobre l’aqüífer de naturalesa evaporítica corresponent a la 
Conca Alta del Ter i el Freser. És un aqüífer amb circulació càrstica, amb una litologia dominant basada 
en materials carbonatats, al·luvials i granits. Per les característiques d’aquests materials, les aigües 
contenen un elevat grau de mineralització que en determinats casos pot ser no potable.  
 

 S’HAN LOCALITZAT UN TOTAL DE 29 SURGÈNCIES D’AIGUA 
 
Ribes de Freser té unes 29 fonts al seu terme municipal, de les quals 19 estan a l’interior del casc urbà. 
L’elevat nombre de surgències d’aigua es deu a les característiques de l’aqüífer i la presència de cursos 
fluvials importants com el Freser, el Segadell o el Rigard.  
 

 HI HA UNA ZONA INCLOSA A L’INVENTARI DE GEÒTOPS I GEOZONES DE CATALUNYA 
 
A la zona oest del terme municipal hi ha el Pont de les Coves, un espai que comparteix amb el municipi 
de Campelles. És un aflorament exposat a la Vall del Freser, pel mig del qual hi passa la carretera N-
152, i on s’observen les relacions estructurals entre els materials del sòcol Paleozoic i els de la 
cobertora. L’interès de la zona es contextualitza en la secció de les valls del Ter i el Freser, que comença 
a l’avantpaís de l’Anticlinal de Bellmunt fins als materials del Paleozoic de la Vall de Núria.  
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2.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Les condicions climàtiques de Ribes de Freser són favorables degut a la presència dels 
cursos fluvials que travesses el municipi i la seva localització al sud de la Vall de Ribes.  

- No es detecten èpoques de sequera remarcables exceptuant un petit lapse a principis 
d’any i una disminució de les precipitacions entre juliol i agost. 

- Presència de gran nombre de fonts i surgències d’aigua. 

- Hi ha una zona inclosa a l’inventari de Geòtops i Geozones de Catalunya. 

 
Punts febles 

- Els aqüífers són d’origen càrstic i en determinats casos la mineralització pot ser elevada. 

- La morfologia del relleu condiciona i limita el creixement de la taca urbana. 

 

Oportunitats 

- El manteniment i la conservació  de les fonts pot ser un mecanisme de promoció del medi 
natural  

 

Amenaces 

- Els relleu abrupte i els pendents poden ser susceptibles de produir inestabilitats en funció 
dels materials. 

- Si no es realitza un manteniment adequat de les fonts, aquestes es poden assecar. 

- Algunes de les zones dels aqüífers poden produir esfondraments degut a la seva 
naturalesa càrstica 
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3.1. Anàlisi del territori 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.1.1. Usos del sòl i evolució 
 
Els cursos fluvials que creuen el territori, així com la morfologia del terreny han condicionat la ubicació 
dels assentaments humans, de les zones industrials i dels camps de conreu dels municipis de la 
comarca. 
 
El Ripollès és una comarca eminentment forestal, amb un predomini de les bosquines i prats (32%), de 
boscos d’aciculifolis (28%) i de caducifolis (24%). La superfície agrícola ocupa una extensió reduïda 
(2%), principalment destinada a conreus herbacis de secà. 
Els assentaments urbans i les infrastructures ocupen una superfície inferior a l’1% de la comarca. 
 
La cartografia dels usos del sòl a Catalunya realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) durant 
els anys 1987, 1992, 1997 i 2002 permet realitzar una anàlisi evolutiva dels canvis d’usos del sòl que ha 
rebut el municipi de Ribes de Freser en una sèrie de 15 anys. 
 
En la següent taula s’observa l’evolució de la superfície ocupada pels diferents usos del sòl al Ripollès: 
 
Taula 3: Superfície dels usos del sòl a la comarca del Ripollès  (Ha) 

Classes Any 1987 Any 1992 Any 1997 Any 2002 
Evolució 

1987-1992 
(%) 

Evolució 
1992-

1997(%) 

Evolució 
1997-2002 

(%) 
Aigua continental 67 2,79 72,7 76,4 -95,84 2505,73 5,09 
Infraestructures 0 0 0 0,9 0,00 0,00 100,00 
Urbanitzacions 23,8 135,72 139,1 138,9 470,25 2,49 -0,14 
Nuclis urbans 199,6 358,29 360,5 367,7 79,50 0,62 2,00 
Zones industrials i comercials 47,6 139,86 134,3 133,8 193,82 -3,98 -0,37 
Conreus herbacis de secà 2822,6 2472,48 1860,9 2230,9 -12,40 -24,74 19,88 
Conreus herbacis de regadiu 0 0 95,7 45,5 0,00 100,00 -52,46 
Prats supraforestals 8800,7 9025,92 8729,4 8560,5 2,56 -3,29 -1,93 
Bosquines i prats 32393,2 31956,75 31389,5 30515,6 -1,35 -1,78 -2,78 
Bosc d'escleròfil·les 2302,8 1377,72 1338,7 1428,7 -40,17 -2,83 6,72 
Bosc de caducifolis 19876,5 20801,79 21896,1 22574,6 4,66 5,26 3,10 
Bosc d'aciculifolis 25950,5 26726,67 26969,6 26766,2 2,99 0,91 -0,75 
Sòl amb vegetació escassa o 
nul·la 3084,5 2585,61 2640,4 2733,3 -16,17 2,12 3,52 
Zones cremades 0 0 0 54,8 0,00 0,00 100,00 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya dels anys 1987, 1992, 1997 i 2002 de l’ICC i elaboració pròpia. 
 
Tal i com s’observa en l’anterior taula, la superfície urbanitzada és aquella que ha sofert un major 
increment, principalment la deguda a les urbanitzacions, ja que la superfície ocupada per aquestes l’any 
2002 és a l’entorn de 6 vegades superior a l’ocupada el 1987. 
 
Pel què fa als usos forestals, els boscos d’aciculifolis i de caducifolis han guanyat terreny, passant a 
ocupar un 3% i 14% més, respectivament, de superfície en el període 1987-2002. 
 
La superfície agrícola, també ha disminuït a la comarca, concretament degut als conreus de secà (21%). 
En canvi, els conreus herbacis de regadiu han passat de ser inexistents, a ocupar una superfície de 45,5 
ha. 
 
En el municipi de Ribes de Freser, les zones urbanes i industrials han crescut seguint els rius Freser, 
Rigard i Segadell, i el nucli urbà de Ribes de Freser es troba assentat a l’entorn de la unió d’aquests 
cursos fluvials.  
 
A la taula següent es llisten les 9 classes diferents d’usos que es poden diferenciar al terme municipal. 
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Taula 4: Superfície dels usos del sòl del municipi de Ribes de Freser (Ha) 

Classes 1987 
(ha) 

1992 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Evolució 
1987-1992 

(%)

Evolució 
1992-1997 

(%) 

Evolució 
1997-2002 

(%)
Nuclis urbans 22,7 37,8 38,3 37,4 66,5 1,3 -2,3 

Zones industrials i comercials 1,5 13,77 13 13,1 818,0 -5,6 0,8 

Conreus herbacis de secà 111,6 74,52 55 107,4 -33,2 -26,2 95,3 

Prats supraforestals 50,2 44,37 35,5 30,8 -11,6 -20,0 -13,2 

Bosquines i prats 1584,4 1594,35 1538,5 1512,4 0,6 -3,5 -1,7 

Bosc d'escleròfil·les 44,5 0 1,1 0 -100,0 100,0 -100,0 

Bosc de caducifolis 620,2 642,6 844,7 864,2 3,6 31,5 2,3 

Bosc d'aciculifolis 1725,8 1781,91 1669,3 1633,1 3,3 -6,3 -2,2 

Sòl amb vegetació escassa o 
nul·la 

35,6 7,92 1,3 0 -77,8 -83,6 -100,0 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya dels anys 1987, 1992, 1997 i 2002 de l’ICC i elaboració pròpia. 
 
A partir de la taula anterior, es pot determinar l’estat actual i quina evolució han seguit cadascun dels 
elements que constitueixen el mosaic territorial: 
 
• Forest: Ribes de Freser és un municipi eminentment forestal, ja que si es té en compte la superfície 

que ocupen els diferents usos del sòl, els boscos ocupen aproximadament el 96,2 % de la superfície 
total del municipi, és a dir, 4.040,5 ha repartides entre boscos d’aciculifolis (38,9%), bosquines i 
prats (36,02%) i boscos de caducifolis (20,58%). 
L’extensió forestal s’ha mantingut estable durant els darrers 15 anys. La superfície ocupada pels 
diferents tipus de boscos ha disminuït lleugerament en aquest període, a excepció dels boscos de 
caducifolis, que han augmentat la seva superfície en un 39%. Així mateix, els boscos d’escleròfil·les 
que el 1987 ocupaven 44,5 ha, el 2002 passen a ser inexistents. 

 
• Agrícola: Durant els 15 anys d’anàlisi evolutiva la superfície ocupada per conreus (conreus herbacis 

de secà), ha sofert oscil·lacions. Segons les dades de 2002, la superfície de conreu ha recuperat 
aproximadament l’extensió ocupada el 1987. La menor superfície es va detectar el 1997, any en què 
aquest extensió es redueix a meitat, essent de 55,5 ha. 

 
• Urbà: Durant el període de 1987 a 2002 el sòl urbà consolidat s’ha duplicat, passant de les 24,2 ha 

de l’any 1987 a les 50,5 ha de l’any 2002. Cal dir però, que aquest increment va tenir lloc en el 
període 1987-1992 i que a partir d’aquest any la superfície urbana ocupada s’ha mantingut estable. 
La superfície ocupada per nucli urbà ha crescut en un 66,5 %, i el sòl industrial també ha sofert un 
creixement positiu de 12,3 ha, que corresponen a un increment del sòl industrial del 818%. Pel que 
fa al creixement urbà i industrial del municipi, aquest es concentra a les vores dels rius Rigard, 
Freser i Segadell. En la zona d’intersecció del Rigard i Freser, és a on s’ha estès el nucli urbà de 
Ribes de Freser. El sòl urbà consolidat és de 50,5 ha, de les quals el 74% són nuclis urbans i el 26% 
zones industrials i comercials. A Ribes, les urbanitzacions no han proliferat, sinó que el creixement 
del municipi ha tingut lloc a l’entorn del nucli de Ribes de Freser o en els nuclis agregats.  
 

La figura mostra la distribució dels usos del sòl a la comarca i al municipi de Ribes de Freser, segons la 
cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge de l’any 2002.  
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Figura 20: Mapa dels usos del sòl del Ripollès i de  Ribes de Freser. Any 2002. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH.
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Pel què fa a la distribució comarcal dels usos del sòl, es denota una diferència entre els usos de la meitat 
sud, on predominen els boscos d’aciculifolis, combinats amb els de caducifolis, i els de la meitat nord, on 
predominen les bosquines i prats i els prats supraforestals, amb taques de boscos d’aciculifolis i 
caducifolis. Així mateix, a l’extrem nord de la comarca, hi és present una extensió de sòl amb vegetació 
escassa o nul·la. 
 
En el terme municipal de Ribes de Freser, s’observa la concentració dels usos urbans a l’entorn del riu 
Rigard, Freser i Segadell, així com la distribució dels conreus herbacis de secà, majoritàriament situats a 
les vores dels diferents cursos hídrics que recorren el municipi, en aquelles zones més planeres. En 
quant a la massa forestal, destaca un predomini de boscos d’aciculifolis, caducifolis i de bosquines i prats 
dispersos pel municipi. 
 
 
3.1.1.1. Mosaic del territori i pendents 
 
A partir del mapa de cobertes de sòl de Ribes de Freser s’ha realitzat un mapa de mosaic territorial, en el 
qual s‘agrupen les zones agrícoles, forestals, rius i urbà, tal i com es mostra en la següent figura. 
 

 

 
Tal i com s’observa en l’anterior figura, s’ha realitzat un mapa de pendents del municipi de Ribes de 
Freser tenint en compte les següents categories: zones amb un pendent inferior al 12%, zones amb un 
pendent entre el 12% i el 20%, i zones amb un pendent superior al 20%. Bona part del territori de Ribes 
de Freser (91,88%) té un pendent superior al 20%, donat que es tracta d’un municipi molt accidentat. 
L’extensió de territori amb un pendent inferior al 12% coincideix amb la superfície urbanitzada i amb la 
zona agrícola. 
 
El PTGC, en el capítol 3 “Sistemes de Proposta” i en concret en el punt 3.1, i l’article 9 “Directrius per al 
planejament urbanístic” del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’indica que és necessari que el 
creixement urbà dels municipis es basi en un creixement compacte i a partir del nucli central urbà i mai 
ocupant terrenys que tinguin una pendent superior del 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat 
absoluta de creixement dels nuclis existents. 
 
 
 

Figura 21: Mosaic territorial. Any 2001. Figura 22: Mapa de pendents.  

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH. Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH.
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3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu 
 
A la taula següent es detallen els plans de planejament previstos en l’àmbit territorial que fan referència 
directament o indirectament al municipi de Ribes de Freser. 

Taula 5: Planificació física a Catalunya. 

Plans Territorials 

Pla Territorial General de Catalunya 1995 

Plans Territorials Parcials 

• PTP de les Comarques Gironines 

Plans Sectorials 

• Pla de Carreteres 1985 

• Pla de Carreteres 1995 

• Pla d’Infraestructures 

• Pla d’Espais d’Interès Natural 

• Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 

• Pla d'abastament d'aigua en alta (en redacció) 

• Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques 
internes de Catalunya 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 
3.1.2.1. Pla Territorial General de Catalunya 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és l’instrument director d’ordenació territorial de 
Catalunya i fixa un model organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. Recull la 
formació d’un Àmbit Funcional Territorial (AFT) anomenat Comarques gironines que podria esdevenir 
una vegueria/província amb funcions de govern territorial delegades de la Generalitat de Catalunya. Per 
altra banda, el PTGC preveu també uns àmbits administratius locals, els Àmbits Bàsics Territorials (ABT), 
que haurien de servir per solucionar serveis supramunicipals que els municipis petits no poden assumir. 
Es tractaria sobretot de serveis dels departaments de la Generalitat de Catalunya i/o Consells Comarcals 
que s’han d’assumir per poblacions majors (serveis com ara la sanitat o l’ensenyament), amb la ubicació 
dels seus equipaments i considerant la població servida. 

El PTGC té, doncs, com a objectiu potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar el 
creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Aquest document també és el marc de 
referència de discussió i debat de caire horitzontal i vertical entre les administracions per a resoldre els 
desequilibris territorials. 

 

3.1.2.2. Pla Territorial de les comarques gironines 
El 19 de març de 2002 es va encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través 
de la Secretaria per a la Planificació Territorial, la realització del Pla Territorial de les comarques 
gironines. 

Fins al moment s’han realitzat els següents estudis : 

• Mapa de planejament i usos del sòl de la Costa Brava 

• Bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona 

Els estudis pendents d’encarregar són els següents 

• Estudi recopilatori i analític de treballs i dades sobre desenvolupament socioeconòmic de les 
comarques gironines 

• Preparació i càrrega de les dades demogràfiques a les comarques gironines 

• Impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques gironines 
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• Treballs de definició de xarxes ecològiques per al planejament territorial per a cada una de les 
comarques que constitueix l’àmbit funcional 

• Treballs per a l’elaboració del pla de paisatge per a diverses comarques gironines 

• Estudi de la mobilitat: oferta i demanda del transport a l’àmbit de les comarques gironines 

Durant el 2004, també es varen realitzar les jornades de participació del Pla Territorial de l’Empordà. 
 
3.1.2.3. Pla de Carreteres 
El Pla de carreteres de Catalunya és l'instrument bàsic d'ordenació del sistema de carreteres, en el marc 
de les directrius de l'ordenació territorial. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya definir la xarxa 
bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per a definir la xarxa local, i també establir el règim 
general de les vies pertanyents a totes les xarxes. 

El Pla de carreteres de Catalunya ha de definir la xarxa bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les 
condicions per definir la xarxa local i també establir el règim general de les vies pertanyents a totes les 
xarxes. 

El Pla de Carreteres del 1985 es va aprovar el 25 d’octubre mitjançant el Decret 311/1985. En aquest es 
definia com a principal actuació per a la comarca l’acondicionament de la carretera Palafrugell-Sarrià de 
Ter - Banyoles. 

El Pla de Carreteres del 1995 es va aprovar el 5 de juliol de 1996 i es va publicar el 10 de juliol de 1996 
en el DOGC (núm. 2228). Aquest Pla de carreteres de 1995 revisa i actualitza el Pla de carreteres 
aprovat al 1985 per tal d’adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Les actuacions 
que s’han realitzat a la xarxa bàsica per les administracions que en són les titulars, són les que 
s’indiquen a continuació: 

• Eix Barcelona Puigcerdà per Vic. Segueix el traçat de la N-152 al llarg de tot el seu recorregut. 
Consta de 2 subtrams: Barcelona-Ripoll i Ripoll-Puigcerdà, inclòs en l’eix Pirinenc. 

• Eix Pirinenc: el tram entre Ribes de Freser i Ripoll s’ha condicionat complint les condicions 
indicades pel pla. 

 

3.1.2.4. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 
La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el projecte de Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries 
necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026. 

Aquest pla té caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 
política territorial, i de Pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 
La proposta viària del PITC té com a objecte la Xarxa Bàsica i la Xarxa Comarcal. D’altra banda, les 
propostes del PITC es coordinen amb les Xarxes Transeuropees i amb el Plan Estratégico de 
Infraestructuras de Transporte (PEIT). En aquest marc, les noves infraestructures viàries hauran de 
reforçar l’estructura nodal del territori de Catalunya, garantint també, en la línia del Pla de carreteres de 
1985, que efectivament cap municipi de Catalunya quedi situat a menys de 25 km de la xarxa bàsica; 
l’excés de longitud per carretera respecte a la longitud en línia recta entre dos punts bàsics del territori 
català mai serà superior a 50% en terreny pla i a 80% en terreny muntanyós; la velocitat a vol d’ocell 
entre punts bàsics del territori català mai serà inferior a 50 km/h en terreny pla i a 35 km/h en terreny 
muntanyós. 
 
A continuació s’enumeren les propostes del PITC que afecten a la comarca del Ripollès, i en concret al 
municipi de Ribes de Freser per cada actuació, diferenciant entre xarxa viària i ferroviària: 
 
 
a) Xarxa viària 
 
• Xarxa bàsica primària 

- Eix Barcelonès - Cerdanya per Tosses: 
N-152: condicionament Ripoll - Puigcerdà. Inclou els túnels de Toses i Ribes de Freser. 
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b) Xarxa ferroviària 
 
• Modernització de línies convencionals: renovació i arranjament de la línia Vic-Puigcerdà, 

destinada a serveis regionals convencionals, essent l’Administració General de l’Estat 
l’administració competent. 

 
 
3.1.2.5. Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
 
El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN), està regulat per la Llei12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals. En l’apartat 3.2. Biodiversitat i Paisatge, s’explica l’esmentada llei i els espais que en 
formen part. 
 
 
3.1.2.6. Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 
 
En l’apartat 3.5. Balanç de l’aigua, s’explica el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya. 
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3.1.3. Estructura urbana 
 
3.1.3.1. Evolució històrica del municipi 
 
Ribes de Freser es troba a la confluència del riu Freser amb el Rigard i el Segadell, és a dir, a la 
confluència de la vall del Freser amb les valls de Toses i Pardines. 
 
Els seus origen daten de l’any 922, quan l’abadessa de Sant Joan de les Abadessa va fer una compra de 
terres in valle Ripparum. 
 
La vall, comprenia el municipi de Ribes i els de Queralbs i Pardines, i es considerava des dels seus 
orígens del comptat de Cerdanya. 
Al segle XIII es va construir un nou castell de defensa, prop de la vila de Ribes, del qual encara en resta 
una part de mur a la part alta de la vila, entre el riu Freser i el Bogatell. A la vora d’aquest castell hi havia 
una capella dedicada a Sant Pere, motiu pel qual el castell es coneix amb el nom de castell de Sant 
Pere. 
El castell de Ribes (o antic castell de Sant Pere) el 1292 era guardat per 42 homes i va tenir una activitat 
molt important entre finals del segle XIII i mitjans del segle XIV, època en què amb el comptat de 
Cerdanya pertanyia al regne de Mallorca i era per tant un lloc fronterer amb els estats del rei de la corona 
catalano-aragonesa. 
Cap al 1344 el rei de Mallorca del va assetjar, però no el pogué prendre. Posteriorment, el castell de 
Ribes va estar més de dos-cents anys sota la custòdia d’una família de cavallers, que tenien la seva 
residència al castell de Sant Pere.  
 
La vila de Ribes va néixer sota la protecció del castell de Sant Pere i a l’entorn de l’església parroquial de 
Santa Maria. 
La informació més antiga de la qual es disposa del poble, és que a l’any 1370 hi havia 47 famílies. 
 
S’havien construït capelles a les quatre sortides del poble: Sant Cristòfol, la de Gràcia, ara 
desapareguda, al camí de Camprodon, la del Roser, al camí de Ripoll, i la dels Desemparats, al de Núria. 
 
Ribes de Freser ha perdut l’estructura típica dels pobles de muntanya, degut a la renovació que ha 
sofert. Presenta carrers estrets de cases desproporcionadament altes, hotels, comerços, etc., així com 
un trànsit de vehicles important, sobretot en la carretera de Puigcerdà, que forma l’eix de la vila.  
Encara però manté alguns carrerons típics com l’antic carrer de Cerdanya, un carrer amb un fort pendent 
per on passava el camí de Cerdanya. 
 
 
3.1.3.2. El sistema urbà 
 
El terme municipal de Ribes de Freser, amb 41,9 km2, està dividit en cinc entitats de població funcionals: 
Armàncies, Batet, Bruguera, Ribesaltes, el Solà i Ventolà i el poble de Ribes de Freser, el qual concentra 
la major part de la població. 
 
El municipi té tres sectors ben definits: el sector nou, que s’estén al llarg de la carretera de Puigcerdà, la 
part baixa, unida a l’anterior sector per un pont sobre el Rigard i que s’estén entre el Rigard i el Freser, i 
el sector antic o alt, amb un pont sobre el Freser, que s’allarga vers l’antic castell on hi hagué l’església 
de Sant Pere i la capella de Sant Josep. 
 
Ribes de Freser té diferents nuclis agregats, d’entre els quals el més important és Bruguera. L’antiga 
parròquia de Sant Feliu de Bruguera ja apareix citada el 1092, però el lloc de Bruguera es cita anys 
abans, el 901, època en què el monestir de Sant Joan començà a posseir terres i vinyes. Es troba a la 
vall de Bruguera, al vessant de ponent del Taga, i es comunica amb Ribes a través d’una carretera de 6 
quilòmetres. Està format per masies o cases rurals agrupades a l’entorn de l’església. 
L’església de Sant Feliu de Bruguera, romànica, fa ser engrandida i transformada al segle XVIII, però 
encara conserva l’absis sobrealçat i un campanar de torre poc alçat, de planta quadrada i amb teulada 
de quatre vessants, també modificat. 
 
Ventolà és un altre nucli agregat de Ribes, situat a la solana del Puig d’Estremera i de la Serra del Far. 
Es troba a cinc quilòmetres de la carretera a Puigcerdà, a quatre quilòmetres més amunt de Ribes. 
Ventolà ja és citat en documents dels anys 982 i 988, ja que els monestirs de Ripoll i Sant Joan hi tenien 
possessions. L’ésglésia és romànica i està dedicada a Sant Cristòfor i encara conserva tota la nau 
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coberta amb volta de canó i un absis llis, el campanar però és més tardà. També en aquesta època fou 
creat el petit nucli de Solar el qual consta de quatre o cincs cases, al límit amb Planoles. 
 
Altres nuclis són Roquesblanques, entre Ventolà i Ribes, Ribesaltes, al vessant meridional de Puig 
Cornador, Batet, sobre la carretera de Queralbs, amb una capella dedicada a la Mare de Déu del Carme, 
el de la Maçana i el d’Armàncies de Ribes, a l’esquerra del Freser, aigua avall de la vila. 
 
En la següent figura s’observa l’estructura general del sistema urbà de Ribes de Freser, amb els seus 
nuclis agregats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.3. Perspectives d’evolució del municipi 
 
Segons el planejament vigent, resten per urbanitzar 10,8 ha corresponents a la zona del passeig del 
Taga i a la zona entre el castell de Sant Pere i el cementiri, totes elles per a un ús residencial. 
 
Amb la revisió de les NNSS de la Vall de Ribes, es definirà l’evolució dels municipis de la vall, així com 
els objectius a seguir. 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: El sistema urbà de Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICC 
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3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal 
 
El municipi de Ribes de Freser disposa com a figura de planejament les Normes Subsidiàries de 
Planejament de la vall de Ribes van ser aprovades definitivament pel Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques en la sessió de 12 de març de 1986. 
 
El 27 d’abril de 2005 fou aprovat el Text Refós de la normativa de les Normes Subsidiàries de la Vall de 
Ribes, en els termes municipals de Campelles, Queralbs, Pardines, Planoles, Ribes de Freser i Toses 
amb l’objectiu d’unificar en un text únic tota la normativa urbanística vigent. 
 
 
3.1.4.1. Objectius i desenvolupament del Planejament urbanístic del municipi 
 
Les NNSS de la Vall de Ribes constitueix un instrument d’ordenació de tota la vall, a més de regular de 
forma detallada cada municipi.  
 
Així doncs, l’objectiu d’aquest document, és la d’establir criteris i obligacions de la ciutadania, de les 
iniciatives públiques o privades que actuïn en l’àmbit del territori de la Vall de Ribes, configurant un 
document d’obligat compliment. 
 
També és objectiu de les Normes la classificació del sòl i la qualificació urbanística d’aquest de manera 
que es determina els usos permesos a cada zona. 
 
 
 
3.1.4.2. Règim del sòl i compatibilitat d’usos 
 
Tal i com determinen les NNSS de la Vall de Ribes, el sòl 
dels municipis de la vall es classifica en: 
 
• Sòl urbà: El sòl urbà comprèn els sòls ja consolidats per 

l’edificació i/o dotats dels serveis urbanístics. En sòl urbà 
les normes delimiten el sòl, en funció del seu destí, en 
vials i aparcament, sòl públic per a jardins, parcs urbans 
i zones esportives, sòl d’interès públic i social 
susceptibles d’edificació per a dotacions, equipaments i 
edificis públics, i sòls privats i edificables. 
La superfície de sòl urbà actual és de 51,51 ha, i 
representa un 1,23% de la superfície municipal. 
 
Les NNSS i el seu desenvolupament en plans parcials o 
especials assigna o ha d’assignar sòls per a sistemes, 
és a dir, territori qualificat com a sistema general viari, 
sistema d’espais lliures, sistema d’equipaments comunitaris, sistema d’infraestructura de serveis 
tècnics, sistema de rius i riberes i per últim sistema ferroviari. 
 
En funció de les principals característiques de la morfologia urbana, toipologioa dels edificis i usos 
predominants es distingeixen les zones següents: 
 
- Clau 1: Cases agrícoles de poble 
- Clau 2: Els ravals 
- Clau 3: Les agrupacions en filera 
- Clau 4: Les illes compactes 
- Clau 5: Els fronts de cases 
- Clau 6: Les cases aïllades en parcel·la 
- Clau 7: Els edificis aïllats en parcel·la 
- Clau 8: Els blocs aïllats 

 
Tal i com es reflecteix en el Text Refós de les NNSS, en el cas de Ribes de Freser hi ha prevista la 
substitució de l’activitat industrial per la residencial i comercial al centre del municipi. Es tracta de dues 
zones diferenciades: un solar de 1.218 m2 amb una superfície màxima de sostre edificable de 5.045 m2, i 
una superfície a cedir per la vialitat i espais lliures és de 500 m2, i un segon solar de 2.191 m2, amb una 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de PTOP 

Figura 24: Classificació del sòl 
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superfície màxima de sostre edificable de 7.478 m2 i 800 m2 de superfície mínima de vialitat i espais 
lliures. 
 
També hi ha prevista la remodelació de la colònia SAIDA, per millorar-se l’aspecte i les condicions 
d’habitabilitat. La superfície del solar és de 1531 m2, la superfície màxima dels sostre edificable és de 
4.382 m2 i la superfície mínima de vialitat i espais lliures és de 3.718 m2. 
 
Així mateix, al nucli de Roques Blanques, hi ha previst ordenar l’edificació i els espais públics del nucli a 
través d’un P.E.R.I. que precisi l’ordenació. La superfície de sòl és de 51.100 m2, de la qual, la superfície 
màxima de solar és de 35.770 m2 i la superfície mínima de vialitat i espais lliures és de 15.330 m2. 
 
Al nucli de Ventolà, es pretén obtenir un eixamplament de la plaça del poble que permeti la maniobra 
dels vehicles que hi arribin i assegurar la cessió la vialitat necessària pel petit creixement al sud del 
municipi. La superfície màxima del solar és de 1.480 m2 i la de vialitat i espais lliures és de 480 m2. 
 
• Sòl urbanitzable: El sòl urbanitzable està integrat per les àrees aptes per la urbanització. La 

superfície de les àrees aptes per la urbanització actual de Ribes és de 10,83 ha, que representa el 
0,26% de Ribes de Freser. 
Les NNSS determinen en aquestes àrees els sectors de desenvolupament en Plans Parcials, els 
sistemes generals i estableix la regulació genèrica dels diferents usos globals i dels seus nivells 
d’intensitat. Les NNSS determinen en aquestes àrees els sistemes generals i indiquen, en algun 
cas, la localització o característiques dels sistemes locals. En el Pla Parcial es determina 
definitivament. Per cada zona es defineix l’edificabilitat, el tipus d’ordenació i les condicions de 
l’edificació que han de ser completades pels corresponents plans parcials. Les NNSS defineixen per  
les àrees aptes per la urbanització: 
- Residencial 1: equivalent a clau 3, 5 i 7 
- Residencial 2: equivalent a clau 3 i 6 
- Residencial 3: equivalent a clau 6 
- Residencial 4: equivalent a clau 1 

 
Tal i com s’observa en la següent figura, el sòl apte per urbanitzar es localitza majoritàriament al sud del 
nucli de Ribes (8,2 ha), majoritàriament a la riba esquerra del Freser. També hi ha una taca de sòl 
urbanitzable, aquesta però de dimensions menors, al nord de Ribes, a l’oest de la carretera de Pardines 
(2,6 ha).  
 
Entre el carrer Bonavista i el carrer Eres, això com annexat a la zona de sòl urbanitzable del nord de 
Ribes, es desenvolupen 3 Plans especials de Millora Urbana (PEMU). 
 
 

Figura 25: Règim del sòl al nucli de Ribes de Freser. Figura 26: Sectors al nucli de Ribes de Freser. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografía de l’ICC i PTOP 
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• Sòl no urbanitzable: Comprèn els sectors del territori delimitats per aquestes NNSS com a àrees 

en les que no es permeten els processos d’urbanització compacte i de caràcter urbà amb la 
finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals i d’usos actuals i la preservació dels 
valors paisatgístics de la Vall. El sòl no urbanitzable podrà ser desenvolupat mitjançnat Plans 
especials, els quals només podran regular més estrictament les determinacions de les NNSS. 

 
3.1.4.3. Entorn no urbanitzat del municipi 
 
Es defineix en les NNSS com a àrees en les que no es permeten els processos d’urbanització compacte 
i de caràcter urbà amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals i d’usos actuals i la 
preservació dels valors paisatgístics de la Vall. 
 
Les normes diferencien cinc tipus de zones: 
 
- Zona de serveis: Inclou els terrenys ben comunicats per la seva proximitat a les carreteres, sense 

formacions boscos i amb pendents inferiors al 15% que poden ser aptes per acollir aquelles 
activitats que pel seu tamany o necessitats distorcionarien els teixits urbans. S’autoritza, els usos 
agrícoles, ramaders i forestals, i els destinats a l’equipament turístic o esportiu, el comercial de 
gran superfície, els magatzems o indústries, les activitats al servei de la carretera i les activitats 
destinades a la restauració o al lleure. 

- Zona agrícola: Comprèn els sòls no coberts per formacions boscoses principalment destinats a 
l’explotació agrícola i a les pastures. S’hi admeten usos tradicionals i aquells altres que pot acollir 
l’edificació existent. 

- Zona forestal: Comprèn els sòls coberts per formacions boscoses que conformen una gran part del 
valor paisatgístic de la Vall  i un gran patrimoni d’explotació forestal. Només s’autoritzen els usos 
ramaders i forestals tradicionals amb certes condicions. 

- Zona d’alta muntanya: Comprèn els sòls que, a partir dels 1750 metres d’alçària sobre el nivell del 
mar, ja no disposen de formacions boscoses i donen pas a la vegetació d’alta muntanya, sense 
altra explotació que la ramaderia d’estiu. 

- Domini esquiable: Comprèn els sòls d’alta muntanya que per les seves característiques 
d’innovació permeten el seu aprofitament pels esports d’hivern. S’hi admeten els usos i 
edificacions destinats a la pràctica dels esports d’hivern i no tindran un volum superior als 800 m3 
cadascuna. També s’admeten les instal·lacions de remuntatge, balises ,refugis i altres necessaris. 
 

 
Així mateix, a més de les limitacions establertes per la legislació específica en matèria ferroviària, les 
NNSS estableixen la no edificabilitat de la franja que discorre a un i altre costat del ferrocarril amb un 
ample de 30 metres, comptats des l’eix de la via fèrria. 
 
 
 
3.1.4.4. Perspectives futures del planejament urbanístic 
 
Els ajuntaments de la Vall de Ribes han signat un conveni amb PTOP per a la revisió de les NNSS de la 
Vall, el qual tot i ser d’àmbit general, tindrà en compte les especificitats de cada municipi.  
 
La revisió del planejament ha estat incentivada per una part, per l’important nombre de modificacions 
puntuals i de planejaments derivats, i per la millora de la precisió i de la qualitat de les tècniques d’anàlisi 
i de planejament. 
 
Així mateix, els canvis en el marc legislatiu sectorial d’urbanisme fan també que resulti convenient 
l’adaptació del planejament a les noves disposicions. 
 
A més, el context urbà de les NNSS de 1986 és diferent a l’actual, l’estructura social actual de la societat 
presenta una problemàtica específica d’envelliment i estancament de la població, i l’estructura econòmica 
ha experimentat un canvi. 
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3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic 
 
A Ribes de Freser hi ha un seguit d’edificacions que formen part de l'Inventari del Patrimoni Cultural 
Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquesta llei vetlla per 
l'elaboració i manteniment de l'Inventari, que ha de permetre l'estudi i la difusió de tots els béns que 
l'integren, i defineix l'accés dels ciutadans a les dades contingudes a l'Inventari.  
 
S'hi inclouen edificis i construccions d'interès artístic, arquitectònic o històric, sectors i elements d'edificis, 
elements arquitectònics aïllats, petits conjunts i nuclis d'interès históricoartístic, tant de caràcter 
monumental com popular i tradicional: 
 

- L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya es va iniciar l'any 1982 i des d'aleshores s'ha 
anat perfilant fins a assolir una visió força completa del patrimoni construït monumental d'arreu 
de Catalunya.  

- L'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, iniciat a finals de 1982, recull informació 
sobre els jaciments arqueològics documentats a Catalunya, i també, des de l'any 2001, els llocs 
que han donat resultat negatiu en les intervencions arqueològiques -i que, malgrat no ser 
jaciments, amb al seu inventariat faciliten l'ordenació del territori i el desenvolupament de 
recursos i infraestructures. 

 
Dins de l'inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix l'esmentada Llei 
9/1993: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns catalogats o béns culturals d'interès local 
(BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei. 
 
A Ribes de Freser, dues part de les edificacions que formen part de l’inventari de Patrimoni arquitectònic 
i arqueològic de Catalunya estan sota la figura de protecció BCIN, és a dir, Béns Culturals d’Interès 
Nacional. Es tracta dels béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per l’Administració de 
la Generalitat, que els ha d’inscriure al Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional, tal i com s’indica en 
la següent taula: 
 
Taula 5: Edificacions de Ribes de Freser incloses al inventari de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya 

Font: www.gencat.net 
 
 
Així mateix, el municipi hi ha d’altres edificacions d’interès local, com les masies i cases rurals. Ribes de 
Freser a aprovat inicialment del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no 
urbanitzable, tal i com estableix la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme segons la qual: 
 
- Article 47.3: per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i 

recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques cal que estiguin incloses en un 
catàleg específic del planejament. 

- Article 50.2: el planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons 
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que determinen la preservació i la recuperació. 

 
Si bé els nous POUM (Plans d’ordenació urbanística municipal) han de contenir el catàleg específic de 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació (article 58.8), la figura de 
planejament per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció 
o de rehabilitació, en els casos de planejament no adaptat a la Llei 2/2002, és el Pla especial urbanístic 
(article 67.1). 

Patrimoni Nom Protecció Tipus 
Castell de Ribes i Castell 
de Sant Pere 

- Obra popular (s. X-XII) 

Castell de Segura BCIN (s.?) Arquitectònic 
Colònia Recolons  (finals s.XIX) 

Castell de Sant Pere de 
Ribes 

BCIN Assentament militar castell. Lloc d'enterrament 
Inhumació col·lectiu necròpolis (998/1492-1453/1798) 

Font de la Caterineta - Varis. Desconegut (Paleolític inferior) Arqueològic 

El Prat de la Torre - Varis. Desconegut (Paleolític inferior) 
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Aquest catàleg específic de masies i cases rurals ha d’incloure les masies i cases rurals que estiguin 
incloses en els Plans especials de protecció del patrimoni o en els precatàlegs definits pel planejament 
general. 
 
Les NNSS de la Vall de Ribes, no cataloga els edificis i conjunts a protegir, ni es defineixen les 
actuacions que estan permeses o prohibides. En qualsevol cas, les masies i cases rurals catalogades 
com a béns culturals d’interès nacional o béns culturals d’interès local han d’estar incloses en el catàleg. 
 
El municipi de Ribes de Freser ha aprovat inicialment el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases 
Rurals en sòl no urbanitzable de Ribes de Freser. El present Pla Especial, cataloga aquelles masies i 
cases rurals que les raons històriques o paisatgístiques en determinen la preservació i la recuperació. Es 
tracta de  cases agrícoles aïllades que tenen terres de conreu adscrites. En l’àmbit del mas s’hi poden 
distingir quatre grans conjunts: el bosc, les pastures, els camps de conreu i les edificacions. Les 
construccions del mas es disposen sempre dins del sector de conreus separades del bosc. 
 
El Pla Especial te una vigència legal indefinida i obliga a l’Administració i els administrats. 
El catàleg fa un llistat de masies i cases rurals, fent distinció entre les que cal preservar per raons, 
històriques paisatgístiques (55 masies i cases rurals identificades) i les que cal preservar pel seu valor 
arquitectònic (1 masia identificada). 
 
 
 
3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans 
 
El municipi de Ribes de Freser presenta diversos espais verds i espais lliures que donen una 
esponjositat al nucli. 
 
Les NNSS defineixen els espais lliures com a aquells sòls de titularia pública ordenats com espais lliures 
o zones verdes. També preveu la categoria d’àrees esportives i recreatives. 
 
Les NNSS estableixen la localització dels parcs públics en qualsevol tipus de sòl, tot i que generalment 
els jardins públics, les zones d’esbarjo i zones esportives es fixen en sòl urbà. 
 
En parcs i jardins públics només es permeten els usos i activitats de caràcter públic compatibles amb la 
utilització general d’aquests sòls. A més, l’endegament dels jardins públics es farà d’acord amb les 
característics naturals del paisatge de la Vall.  
 
L’índex d’edificabilitat de les àrees esportives serà d e 0,20 m2 st/m2 i l’ocupació màxima del 20%, on no 
es comptabilitzaran les construccions de cobriment de les pròpies instal·lacions esportives. 
 
Les zones verdes de Ribes de Freser es concentren, de nord a sud, al passeig SAID, a l’oest del Freser, 
a l’entorn del Castell de Sant Pere, a l’encreuament entre la carretera de Pardines i la carretera a 
Ventolà, així com als passeigs de la Margarideta, passeig de Santa Caterina, i passeig d’Àngel Guimerà. 
 
En els PEMU previstos a Ribes de Freser, la superfície de vialitat i espais lliures reservada és de 5.018 
m2 a Ribes de Freser i 13.330 m2 a Roques Blanques i 480 m2 a Ventolà. (veure apartat . 3.1.4.2. Règim 
del sòl i compatibilitat d’usos, sòl urbà) 
 
Pel què fa als equipament esportius, es troben situats entre el tren cremallera i el passeig del Taga. 
 
 
3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics 
 
El municipi disposa principalment de dues tipologies d’espais públics, els espais lliures i els equipaments 
i dotacions públiques. 
 
Bona part dels espais lliures segueixen els cursos fluvials, seguint una estructura lineal i les places es 
troben disperses pels diferents barris nucli urbà. Pel què fa al manteniment d’aquests espais, actualment 
no s’utilitzen sistemes per a la reducció de costos. 
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3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 
 
La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, estableix que els 
consells comarcals han d’elaborar un inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals (art. 11.3) 
existents en llurs àmbits territorials. 
 
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un inventari de camins de tots el municipis del 
Ripollès. S’ha presentat l’inventari de camins a cadascun dels municipis per tal de que sigui revisat per 
cada ajuntament. 
 
S’ha identificat a l’entorn de 87 camins, els quals s’ha 
diferenciat en 114 trams. S’ha determinat la qualitat de 
l’estat de cada tram de vial i s’ha obtingut que 
aproximadament el 54 % es troba en bon estat i que l’11 
% es troba en mal estat. En quant a la titularitat dels 
camins, més de la meitat dels trams (60%) són de 
titularitat privada. 
 
Els camins de travessen zones d’interès forestal, són el 
camí dels Collets, el camí de Ribes Altes a Tregurà de 
Dalt, el camí de Vilamanya, el camí de Bruguera a Coll 
de Jou, camí de Ribamala a Coll de Jou, camí plad e la 
Coma, camí de la cometa i camí Solell del Sagnar. 
D’aquests, tots transcorren per Espais d’Interès Natural 
(EIN) a excepció del camí de Vilamanya, del camí de 
Ribes Altres a Tregurà i del camí Pla de la Coma.  
 
A més, hi ha d’altres camins, com el camí de la Massana, 
el camí de la Plana, el camí coll de la Portella o el camí 
font del Bisbe, que també tenen l’interès de transcorre 
pels EINs del municipi.  
 
D’altres, presenten l’interès cultural de passar vora 
d’ermites, com la carretera de Sant Antoni, que passen 
per l’ermita de Sant Antoni. 
 
Des del Consorci Ripollès Desenvolupament, s’està impulsant la creació d’una xarxa de senders 
transcomarcal, juntament amb les comarques contigües de la Garrotxa i l’Alt Empordà, que rep el nom 
d’Itinerànnia. 
 
Aquesta xarxa serà gestionada i senyalitzada d’idèntica manera als tres territoris per garantir la 
homogeneïtat del producte. La selecció dels senders que configuraran la xarxa, seguiran uns criteris de 
selecció comuns a les tres comarques. 
- Distribució homogènia en els tres territoris 
- Enllaçar pobles i veïnats 
- La xarxa apropa als recursos turístics 
- La xarxa passa a prop d’establiments turístics 
- Pot enllaçar amb serveis bàsics (parades de bus, pàrkings, etc.) 
- Recuperació de camins històrics, camí rals, camins de transhumància, etc. 
 
Segons l’article 111 de les NNSS de la Vall de Ribes, caldrà llicència municipal per obrir nous camins, 
vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat. Tampoc podrà modificar-se l perfil 
longitudinal i transversal dels camins i vies rurals sense la corresponent llicència municipal. Tota la 
modificació de perfils haurà de tenir especial cura de les condicions paisatgístiques, no admetent 
l’explanació per terraplenat amb talussos de pendent superior al 1000% ni l’alteració substancial de 
l’arbrat.  

Figura 27: Xarxa de camins de Ribes de Freser. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de 
l’ICC i de l’inventari de camins del Consell 
Comarcal del Ripollès. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

L’ús del sòl predominant és el forestal. 

• Principals usos del sòl del municipi de Ribes de Freser: 
- Forestal (96,2%): Està representat per boscos aciculifolis (38,9%), boscos caducifolis (20,5%) i 

bosquines i prats (36,0%),  
- Agrícola: Es tracta de conreus principalment de secà. 
- Urba:: Es troba repartit entre nuclis urbans (74%), zones industrials i comercials (26. 

 
• Bona part del territori de Ribes de Freser (91,8%) té un pendent superior al 20%, donat que es tracta 

d’un municipi molt accidentat. L’extensió de territori amb un pendent inferior al 12% coincideix amb la 
superfície urbanitzada i amb la zona agrícola. 

 

Plans directrius que afecten al municipi de Ribes de Fresr 

 
Plans Territorials i Sectorials que afecten al municipi de forma directa o indirecta: 

 
 
 
- Pla Territorial General de Catalunya 1995 
 
 
- Plans Territorials Parcials  
- PTP de les Comarques Gironines 
- Pla comarcal de muntanya del Ripollès 
- Pla Director territorial del Ripollès 
 

- Plans Sectorials 
- Pla de Carreteres 1985 
- Pla de Carreteres 1995 
- Pla de Transport de viatgers de Catalunya 2006-2026 
- Pla d’Espais d’Interès Natura 
- Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 
- Pla d’abastament d’aigua en alta 
- Pla sectorial de cabals de manteniment a les 

conques internes de Catalunya 
- Pla Sectorial Territorial d’Infrastructures de gestió de 

residus municipals. 
- Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2012 
- Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius 

de Catalunya (2005)l 
 

Un 98,5% del sòl a Ribes de Freser es considera no urbanitzable 

 

 
 
 
 

 
• Sòl urbà: la superfície actual és de 51,51ha, un 

1,23% de la superfície municipal 
• Sòl urbanitzable  

- Apte per urbanitzar: ocupa una extensió de 
10,83. Aquest sol es localitza en la part sud 
del nucli (8,2 ha) a la riba del Ter i al nord 
del municipi, direcció Pardines (2,6 ha)  

 
• Sòl no urbanitzable: Comprèn els sòls que han 

quedat sotmesos a protecció degut als seus 
valors intrínsecs (agrícola, forestal, ecològic, 
paisatgístic), 

 

 
• L’índex de saturació del sòl urbà, és del 1,,47% el que significa que només aquest percentatge del 

municipi és urbà o és susceptible de ser-ho. 
 

Classificació del sòl, segons  NNSS de la Vall de Ribes

Font: Elaboració pròpia a partir de les 
NNSS de la Vall de Ribes 

SNU
98,51%

SU
1,23%

SAU
0,26%
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Revisió del Planejament 

• Els Ajutnaments de la Vall de Ribes, han signat un conveni per la realització de la revisió de les NNSS 
de la Vall. 

• Aquesta actuació  ha estat incentivada per un important nombre de modificacions puntuals que s’han 
realitzat a la Vall en aquests últims anys. 

 

Gran oferta d’espais lleures 

• Les zones verdes de Ribes de Freser es concentren: 
- De nord a sud, al passeig SAID 
- A l’oest del Freser 
- A l’entorn del Castell de Sant Pere 
- A l’encreuament entre la carretera de Pardines i la carretera a Ventolà 
- Passeigs de la Margarideta 
- Passeig de Santa Caterina 
- Passeig d’Àngel Guimerà 

 
• En els PEMU previstos a Ribes de Freser, la superfície de vialitat i espais lliures reservada és de 5.018 

m2 a Ribes de Freser i 13.330 m2 a Roques Blanques i 480 m2 a Ventolà 
 

Ribes de Freser compta amb elements patrimonials d’interès 

- L’Inventari de camins del municipi de Ribes de Freser realitzat des del Consell Comarcal del Ripollès, 
identifica un total de 87 camins, dels quals únicament el 11% es troben en mal estat. 

 
- Ribes de Freser ha aprovat inicialment el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no 

urbanitzable de Ribes de Freser. S’han identificat 55 masies i cases rurals  de les quals 1 cal 
preservar pel seu valor arquitectònic. 

 
- Ribes de Freser compta amb diferents elements patrimonials considerats BCIN, es a dir Béns 

Culturals d’Interès Nacional:  
Arquitectònic: Castell de Segura 
Arqueològic: Castell de Sant Pere de Ribes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
54 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

Indicadors 
 

Indicador 1. Índex de saturació del sòl 

Definició: 

Es defineixen dos índexs de saturació del sòl (IS): 

IS1: Relació entre el potencial urbà del municipi i el total de sòl municipal 

IS2: Relació entre el sòl urbà i el potencial urbà del municipi 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 

100*2

100*
.

1

leurbanitzabiurbàSòl
urbàSòlIS

municipideltotalSuperf
leurbanitzabiurbàSòlIS

=

=
 

Valor actual IS1=1,47%  

IS2=83% % 

Periodicitat Anualment 

Obtenció Ajuntament de Ribes de Freser 

Tendència Estabilitat o disminució 

Observacions Com més s’aproximen a 100% menys disponibilitat de sòl per 
urbanitzar té el municipi 

 
 

Indicador: 2. Compacitat 

Definició: 

Nombre total d’habitatges per hectàrea de sòl urbà residencial. 

Tipus Pressió 

Unitats Habitatges/hectàrea 

Mètode de càlcul 
urbàSòl

habitatgesNúmurbanaDensitat .
=  

Valor actual 25,70 habitatges /ha 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Ribes de Freser 

Tendència - 

Observacions El resultat es troba en la franja compresa entre 30 - 40 habitatges/ha 
sòl urbà residencial, fet que mostra es pot desenvolupar la vida 
quotidiana sense necessitat d’haver d’utilitzar l’automòbil per desplaçar-
se. 
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Indicador: 4. Espai verd per sostre edificable 

Definició: 

Proporció de superfície destinada a espai verd per cada 25 m2 de sostre edificable. 

Tipus Pressió 

Unitats m2 

Mètode de càlcul 
( )25/2

2/2
edificablesostrem

verdespaimedificablesostreverdespaim =  

Valor actual - * 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Ribes de Freser 

Tendència Increment 

Observacions * Actualment no es disposa d’aquest valor 

El mínim establert per la normativa és de 5m2/25m2 de sostre 
edificable. 

 
 

Indicador: 4. Superfície per espais lliures 

Definició: 

Percentatge que representa la superfície destinada a espai lliure del total del sòl urbà. 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*%
urbasolha
lliuresespaisha

=  

Valor actual - * 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Ribes de Freser 

Tendència Increment 

Observacions * Actualment no es disposa d’aquest valor 

El valor mínim establert és del 10%. 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.1.9. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 RIBES DE FRESER ÉS UN MUNICIPI EMMINENMENT FORESTAL 
 
La major part de Ribes de Freser (96,2%) és d’ús forestal, degut en part a la situació geogràfica del 
municipi i de les característiques geomorfològiques del mateix. Així doncs, la superfície urbanitzada 
ocupa únicament un 1,2% del terme municipal, i es concentra majoritàriament a les vores dels rius 
Rigard, Freser i Segadell. És a dir, en zones de menor pendent (<20%), doncs el 91,88% del municipi té 
un pendent superior al 20%. En aquestes àrees més planeres, i en molts casos pròximes als cursos 
fluvials, s’hi troben les superfície de conreus, les quals ocupen una extensió reduïda (2,6%). 
 

 EL CREIXEMENT URBÀ DE RIBES S’HA MANTINGUT ESTABLE EN EL PERÍODE 1992-2002 
 
La superfície del nucli urbà de Ribes de Freser ha crescut en un 66,5% en el període 1987-1992, però a 
partir d’aquest darrer any s’ha mantingut estable fins al 2002. El tipus de creixement que ha sofert el 
municipi, a afavorit que es perdés l’estructura típica dels pobles de muntanya. 
El mateix ha succeït amb la superfície de sòl industrial, que després de l’increment en 12,3 ha en el 
període 1987-1992, s’ha mantingut relativament estable fins al 2002. 
 
Un fet a destacar és que a Ribes de Freser, les urbanitzacions disperses no han prosperat, a diferència 
del que ha succeït en molts d’altres municipi de la comarca. 
 
 

 LES NNSS DE LA VALL DE RIBES DE 1986 ESTAN EN REVISIÓ 
 
El municipi de Ribes de Freser disposa com a figura de planejament les Normes Subsidiàries de 
Planejament de la Vall de Ribes, aprovades definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en la sessió de 12 de març de 1986. Posteriorment (abril 2005) s’ha aprovat el Text Refós de 
la normativa de les Normes Subsidiàries de la Vall de Ribes, en els termes municipals de Campelles, 
Queralbs, Pardines, Planoles, Ribes de Freser i Toses amb l’objectiu d’unificar en un text únic tota la 
normativa urbanística tota la normativa vigent. 
 
Així mateix, els ajuntaments de la Vall de Ribes han signat un conveni amb PTOP per a la revisió de les 
NNSS de la Vall, el qual tot i ser d’àmbit general, tindrà en compte les especificitats de cada municipi.  
 
 
 

 RIBES DE FRESER TÉ INSCRITES DUES EDIFICACIONS COM A BÉNS CULTURALS 
D’INTERÈS NACIONAL 

 
El municipi de Ribes de Freser i la seva evolució al llarg de la història ha estat condicionada Castell de 
Sant Pere de Ribes, doncs el municipi va néixer sota la protecció de l’esmentat castell i a l’entorn de 
l’església parroquial de Santa Maria. 
 
L’inventari del Patrimoni Cultural Català ha catalogat una sèrie d’edificacions tant pel seu interès 
arquitectònic com arqueològic, de les quals, Castell de Sant Pere de Ribes i el Castell de Segura han 
estat catalogats com a béns culturals d'interès nacional (BCIN), declarats per l’Administració de la 
Generalitat. 
 
 

 L’ÀMPLIA XARXA DE CAMINS AFAVOREIX LA COMUNICACIÓ I LA DESCOBERTA DEL 
TERRITORI 

 
A partir de l’inventari de camins de Ribes de Freser realitzat des del Consell Comarcal del Ripollès, s’han 
identificat uns 87 camins, que entrelliguen el territori. Permeten la comunicació entre les masies aïllades i 
el nucli urbà, la comunicació amb els municipis veïns, i afavoreixen el coneixement del territori gràcies a 
que molts d’ells transcorren a la vora d’edificacions d’interès, d’elements paisatgístics i d’espais d’interès 
natural. 
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 LES NNSS DE LA VALL DE RIBES REGULEN MÍNIMAMENT EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
Les NNSS de La Vall de Ribes de Freser diferencien 5 categories de sòl no urbanitzable: els serveis, la 
zona agrícola, la zona forestal, la zona d’alta muntanya i el domini esquiable). En aquestes zones es 
regula mínimament els usos permesos, els quals són comuns per a tots els municipis de la vall, amb la 
finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals, dels usos actuals i la preservació dels valors 
paisatgístics de la Vall. 
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3.1.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- El sòl industrial ha crescut en un 98,5% en el període 1987-2002 

- Diverses edificacions de Ribes de Freser estan catalogats com a béns culturals d’interès 
nacional 

- Ribes de Freser gaudeix d’una àmplia xarxa de camins 

- Un 91,88 % de Ribes de Freser presenta un pendent >20%, no apte per urbanitzar, segons 
la llei d’urbanisme 

- Les NNSS vigents regulen els usos del sòl no urbanitzable 

- S’està revisant les NNSS de la Vall de Ribes de 1986 

 
Punts febles 

- Ribes ha perdut l’estructura típica dels pobles de muntanya. 

 
Oportunitats 

- Un 96,2% de la superfície de Ribes de Freser és d’ús forestal. 

- La superfície urbanitzada ocupa un 1,2% del terme municipal. 

 
Amenaces 

- Segons el planejament vigent, només queden 10,83 ha per urbanitzar, corresponents a sòl 
urbanitzable i urbà pendent d’urbanitzar. 
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3.2. Biodiversitat i paisatge 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.2.1. Comunitats naturals i diversitat biològica 
 
3.2.1.1. La vegetació 
 
El municipi de Ribes de Freser es troba en una de les comarques pirenaiques catalanes, fet que 
determina que la població vegetal sigui pròpia de l’àrea submediterrània i de muntanya mitjana. La 
variació de la vegetació ve parcialment determinada per l’alçada a què es troben els municipis i la 
climatologia de l’indret.  
 

Taula 6: Cobertes del sòl a Ribes de Freser  

Cobertes del sòl Superfície (ha) 

Aigües continentals 0,14 

Boscos clars (no de ribera)  20,64 

Boscos de ribera 2,12 

Boscos densos (no de ribera) 2613,47 

Conreus 508,44 

Matollars 412,1 

Prats i herbassars 531,53 

Roquissars 6,92 

Tarteres 0,10 

Vies de comunicació 29,51 

Zones d'extracció minera 0,93 

Zones nues 27,33 

Zones urbanitzades 43,52 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH. 

 
Tal com es mostra a la taula, la forest representa al voltant del 80% de la comarca, els conreus 
representen un 14,15% i els matollars i els prats i herbassars es troben sobre el 2,34%. La resta són 
àrees urbanitzades, infrastructures, rocallam i zones nues.  
 
Certs factors com l’alçada, l’orientació de les vessants de les muntanyes o l’acció antròpica, condicionen 
la distribució de les comunitats vegetals. En el municipi es poden diferenciar les següents zones: 
 
• Espais agroramaders: aquestes zones es distribueixen per la zona nord del nucli urbà on es troba 

una zona amb combinació de matollars i conreus amb prats i herbassars. A la zona sud-est del nucli, 
hi ha una predominància de conreus amb zones de bosc dens. Com que els pendents que presenta 
Ribes de Freser són força elevats la majoria dels conreus es realitzen a partir de la construcció de 
terrasses a les vessants per tal de reduir l’erosió i facilitar el treball. 
 

• Zones de vegetació de ribera: aquestes zones es troben en determinades àrees dels marges dels 
cursos fluvials del Freser, el Rigard, el Segadell i alguns dels torrents que passen pel municipi. En 
zones properes al nucli urbà hi ha poques zones amb aquest tipus de vegetació. Tot i que la seva 
presència és minoritària, la conservació del seu ecosistema és molt important. La superfície de bosc 
de ribera al municipi és de 2,12 ha. 
 

• Zones submediterrànies (regió eurosiberiana o de transició al mediterrani): aquestes són zones de 
cotes baixes que coincideixen amb les valls. En aquests indrets abunden les pinedes, rouredes, 
algunes fagedes i boscos d’escleròfil·les. En zones properes a cursos fluvials hi ha les freixenedes 
dels Pirineus. Aquestes zones ocupen una extensió aproximada de 735. 

 
• Zones subalpines (regió boreoalpina): són zones que es situen a més de 1.600 metres on es troben 

les pinedes de pi negre i els prats basòfils de terra baixa i muntanya mitjana i els d’alta muntanya. La 
major part de la superfície que ocupen aquests prats és troba a les vessants i al cim del Taga. Al 
nord del municipi hi ha una extensió de boscos de pi negre considerable (800 ha) on es localitza la 
meitat d’aquest tipus de boscos al municipi.  
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3.2.1.1.1. Espècies vegetals més significatives i distribució 
 
• Espais agroramaders 
Els espais agroramaders estan configurats bàsicament per conreus, prats i herbassars. L’extensió de 
cadascuna d’aquestes cobertes al terme municipal de Ribes de Freser es situa al voltant de les 500 ha, 
de tal manera que la superfície ocupada per conreus representa el 12,1% amb 508 ha i la que ocupen 
els prats i herbassars és del 12,7% amb 531 ha. Els conreus de secà ocupen una superfície aproximada 
de 104,31 ha, és a dir, el 20,5% del total. No s’han determinat zones amb cultius de regadiu. 
 
Les àrees de pastura com les bosquines i prats ocupen 1.514,59 ha mentre que els prats supraforestals 
presenten una distribució més discreta amb una superfície de 30,95 ha localitzades a la Serra Cavallera. 
En aquests prats supraforestals es troben espècies com Festuca nigrescens, Plantago media, Galium 
verum i Cirsium acuale entre d’altres.  
 
Al nord del terme municipal es localitza una àmplia extensió de conreus. 
 
• Zones de vegetació de ribera 
Les àrees de vegetació de ribera de Ribes de Freser presenten una distribució molt reduïda (2,1 ha), 
degut en part a la pressió antròpica exercida sobre el medi. Les principals zones on es localitzen aquests 
espais són al sud del terme municipal, al límit amb el terme municipal de Campdevànol conegut com les 
solanes de Pernau. Una altra zona on es troba aquest tipus de vegetació és al sud-oest del nucli urbà, al 
Coll de la Casassa.  
 
 
• Espais forestals 

Referent a les forests cal anomenar que a nivell comarcal hi ha sis espècies dominants. Dues coníferes: 
el pi roig (Pinus sylvestris) i el pi negre (Pinus uncinata); tres espècies de caducifòlies: el roure martinenc 
(Quercus humilis), el roure de fulla gran (Quercus petraea) i el faig (Fagus sylvatica); i una escleròfil·la: 
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Figura 28: Cobertes del sòl de Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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l’alzina (Quercus ilex). Aquestes espècies es poden trobar en comunitats d’una sola d’aquestes espècies 
o en comunitats formades per la seva combinació. També es troba una gran superfície de prats formats 
majoritàriament per landes de gòdua (Sarothamnus scoparius), prats silicícoles i mesòfils amb Agrostis 
capillaris, Festuca nigrescens, Anthoxanthum odoratum típics de l’estatge montà i subalpí dels Pirineus 
Al terme municipal de Ribes de Freser, la presència de fagedes és dominant al sector austral, mentre 
que més al nord, la dominància la prenen les pinedes. 
 
- Pinedes: 
L’espècie més comuna a la comarca i al 
municipi és el pi roig (Pinus sylvestris), amb una 
representació del 45% respecte el total 
d’espècies arbòries. Aquesta conífera, presenta 
una densitat de 1.008 peus/ha i la seva 
distribució es troba entre els 300 i els 1.900 
metres tot i que la major freqüència es troba 
entre els 600 i 1.800 m. Segons els estudis 
realitzats pel Centre de la Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF), la pineda de pi 
roig és el segon tipus de bosc amb major 
nombre d’hectàrees a Catalunya, tot i que s’ha 
produït una disminució de la seva explotació 
forestal pel que fa als boscos públics. És la 
comunitat amb més biomassa aèria total i amb 
més existències en volum de fusta amb escorça 
i carboni acumulat.  
 
En el cas del pi negre (Pinus uncinata), malgrat 
que sigui la tercera espècie amb més representació a la comarca, el seu creixement òptim es dóna a 
cotes d’entre 1.800 i 2.400 metres (tot i que la seva distribució real és més àmplia), de tal manera que es 
localitza a la zona més septentrional del terme municipal, concretament a les zones de la Serra de 
l’Estremera (NW) i al Bosc de Ribes (NE). 
 
- Fagedes: 
La segona espècie més comuna a Ribes de Freser és el faig (Fagus sylvatica). Es localitza sobretot a la 
zona sud del terme municipal, concretament a la Collada de Grats, la Serra de Sant Amanç, la Serra de 
l’Home i el Solell de Sagnari. A la comarca es tenen en comptabilitzats gairebé 10 milions de peus 
d’aquesta espècie respecte els 36 milions que hi ha a Catalunya. Mostra una preferència per l’orientació 
nord i es troba en cotes d’entre 800 i 1.600 metres. Es tracta d’una espècie d’arbre caducifoli amb una 
fusta molt preuada. La seva distribució es va veure minvada degut a una sobreexplotació. Actualment es 
troba en expansió en detriment del pi roig a causa de la seva facilitat per regenerar en aquest tipus de 
boscos. Aquesta espècie també regenera relativament bé en boscos d’avetoses i de rouredes.  
 
L’estrat arbustiu i herbaci que presenten les fagedes són relativament pobres degut a la forta 
competència existent per la llum del sol que hi arriba. Es combinen fagedes mesòfiles, acidòfiles i 
higròfiles en funció de la zona. 
 
- Rouredes: 
Una altra espècie amb gran representació al 
Ripollès és el roure de fulla gran (Quercus petraea). 
A Catalunya hi ha 12,5 milions de peus, i d’aquests 
quatre milions es troben a la comarca del Ripollès.  
A nivell de Catalunya, el roure de fulla gran es troba 
com a espècie acompanyant del pi roig en gairebé 
700 ha, en unes 1.500 ha de fagedes i més de 
1.300 ha d’alzinars. 
La seva distribució és entre les cotes de 200 i 1.800 
metres. Degut al seu ampli rang de distribució, entra 
en competència amb moltes altres espècies. Al 
municipi es localitza a les proximitats del nucli urbà, 
concretament a l’est d’aquest, en contacte amb el 
curs fluvial del Freser. 
 
El roure martinenc (Quercus humilis), és una 
espècie que representa un 8% de les masses 

Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
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Figura 29: Distribució d’espècies a la comarca del Ripollès 

Figura 30: Espais forestals de Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia 
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forestals a la comarca amb 6.873.000 peus i ocupant una superfície de 4.602 ha. La seva distribució per 
cotes es troba entre els 200 i els 1.600 metres però l’interval de més freqüència és entre els 600 i els 
1.200 metres. La distribució que presenta aquesta espècie al terme municipal és àmplia i propera al curs 
fluvial del Freser i els torrents que hi conflueixen. Es tracta d’una espècie que regenera bé sota els vols 
de diferents espècies com el pinastre, el pi pinyer, la pinassa, el pi roig, el pi blanc, l’alzina surera, l’alzina 
i fins i tot el faig. En determinats indrets es troben boscos mixtos formats per Quercus humilis i Pinus 
sylvestris, fonamentalment a la Serra de l’Home. 
 
 
3.2.1.1.2. Espècies vegetals protegides 
 
La normativa catalana que regula la protecció de la flora a Catalunya és l’Ordre 5/11/1984 i l’Ordre 
28/10/1986. Segons la legislació, com a espècies protegides a la comarca del Ripollès hi ha el boix 
grèvol (Ilex aquifolium), el teix (Taxus baccata), i la genciana groga (Gentiana lutea). 
 
Dins els límits de Ribes de Freser hi ha 3 espais d’interès natural (EIN), les Obagues de la Vall del 
Rigard, la Serra Cavallera i les Capçaleres del Ter i el Freser. Les espècies vegetals que han motivat la 
protecció de l’espai de la Serra Cavallera són les fagedes (Fagion sylvaticae) i rouredes (Quercion 
pubescentis-petraeae, Quercion robori-petraeae), d'algunes de les obagues i comunitats higròfiles i 
hidròfiles (Dactylorhizo-Caricetum paniculatae, ...), força rares a la resta de la vessant meridional del 
Pirineu. També destaquen per la seva riquesa i singularitat les magnífiques vernedes (Alno-Padion) que 
voregen el curs dels rius Segadell i Freser. Aquestes vernedes i fagedes estan incloses als hàbitats 
d’interès comunitari com a llocs d’importància comunitària (LIC). 
 
Les espècies estrictament protegides d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 12/1985, es 
concentren bàsicament a l’espai de les Capçaleres del Ter i el Freser: 

 
 

Classe Espècies Localització 
Briòfits Brioeritrophyllum inaequalifolium:  Capçaleres del Ter i del Freser 
 Ptilium crista-castrensis eth Portillon Capçaleres del Ter i del Freser 
Apiàcies Xatardia scabra. Capçaleres del Ter i del Freser 
Campanulàcies. Phyteuma globularifolium Capçaleres del Ter i del Freser 
Cariofil·làcies. Arenaria marschlinsi Capçaleres del Ter i del Freser 
Compostes. Senecio leucophyllus Capçaleres del Ter i del Freser 
Juncàcies. Juncus balticus Capçaleres del Ter i del Freser 
 Juncus triglumis Capçaleres del Ter i del Freser 
Papaveràcies. Papaver rhaeticum Capçaleres del Ter i del Freser 
Ranunculàcies. Delphinium elatum Capçaleres del Ter i del Freser 
Rosàcies. Alchemilla subsericea Capçaleres del Ter i del Freser 
 Potentilla fruticosa Capçaleres del Ter i del Freser 

 
 

Font: Pla especial de delimitació dels PEIN 

Taula 7: Espècies estrictament protegides segons l’article 9 de la llei 12/1985
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3.2.1.2. La fauna  
 
La fauna que es troba al municipi és de muntanya mitjana i l’estatge subalpí en funció de la zona 
d’estudi. En general es poden trobar espècies comuns a les comarques gironines.  
 
Al Ripollès s’hi troben espècies que es localitzen en indrets molt concrets del Pirineu com poden ser el 
mussol pirinenc (Aegolius funereus), el tritó pirinenc (Euproctus asper), la perdiu blanca (Lagopus mutus) 
o el picot negre (Dryocopus martius). 
 
De manera general s’hi troben espècies de grans ungulats que han aconseguit ser relativament 
abundants: el cérvol (Cervus elaphus), l’isard (Rupicapra rupicapra) la daina (Dama dama), el cabirol 
(Capreolus capreolus) i el mufló (Ovis ammon). El porc senglar (Sus scrofa) s’ha estès àmpliament pel 
territori i provoca desperfectes a zones properes als nuclis urbans i a les zones agrícoles. 
 
Hi ha altres espècies més petites i abundants lligades a la majoria de boscos de la zona com el raspinell 
(Certhia sp.), el pica-soques (Sitta europaea), la mallerenga (Parus sp.) o la becada (Scolopax rusticola). 
 
A continuació es descriuen les espècies que es podran trobar en cadascun dels ambients del municipi: 
 
• Espais agroramaders 
 

Les zones agrícoles s’utilitzen com a zona d’alimentació i cria. En les basses que hi ha a les zones 
agrícoles pertanyents a masies, abeuradors o conreus, s’hi poden trobar espècies com el tritó verd 
(Triturus marmoratus), la reineta meridional (Hyla 
meridionalis) i nombroses espècies d’odonats 

(Calopteryx splendens, C. hemorrhoidalis, 
Platycnemis latipes, P. Acutipennis ). 
 
Referent als ocells, cal anomenar la presència 
d’aloses (Alauda arvensis), els pinsans (Fringillia 
coelebs) i la guatlla (Coturnix coturnix). En prats i 
pastures hi nidifiquen ocells com el cotoliu (Lullula 
arborea), la perdiu roja (Alectoris rufa) o 
l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus). 
 
Alguns dels principals mamífers terrestres són el 
conill (Oryctaculus cuniculus), la llebre europea 
(Lepus europaeus), el ratolí mediterrani (Mus 
spretus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el 
talp comú (Talpa europaea) o la mussaranya vulgar 
(Crocidura russula). 
 
Al sòl nu hi viuen aus representatives de 
l’ecosistema com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo), el xoriguer comú (Falco 
tinnunculus), el ballester (Tachamerptys melba) i la merla blava (Monticola solitarius). 
 
• Zones de vegetació de ribera 
 

Al municipi hi ha diverses espècies d’amfibis com el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo 
calamita), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) o el gripau puntejat (Pelodytes punctatus), tòtils 
(Alytes obstetricans), salamandres (Salamandra salamandra), granotes roges (Rana temporaria), i el 
llangardaix verd (Lacerta viridis). D’aquests, la salamandra és la més abundant en boscos humits, mentre 
que el gripau d’esperons, el gripau puntejat i la reineta (Hyla meridionalis), són les espècies més rares i 
amb distribució més reduïda i localitzada.  
 
Hi ha dues espècies de tortugues d’aigua, la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga de Florida 
(Trachemys scripta), una espècie invasora. 
Referent a les serps, n’hi ha tres d’incloses a l’annex IV de la Directiva d’Hàbitats: la serp d’Esculapi 
(Elaphe longissima), la serp verd-i-groga (Coluber viridiflavus) i la colobra llisa septentrional (Coronella 
austriaca). Hi ha d’altres més comunes com la serp d’aigua (Natrix maura), la colobra llisa meridional 
(Coronella girondica), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Elaphe scalaris) o 
l’escurçó (Vipera aspis). 
 

Figura 31: Espais agroramaders de Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia 
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En les aigües amb bon estat, hi són presents espècies com la bagra (Leuciscus cephalus), el barb comú 
(Barbus graellsii) com a endemisme ibèric i la carpa (Cyprinus carpio) en trams fluvials on la qualitat de 
l’aigua no és tan bona. A les rieres de muntanya més netes hi ha la truita (Salmo trutta fario) i el barb de 
muntanya (Barbus meridionalis). A banda d’aquestes també es poden trobar exemplars de truita arc-iris 
(Oncorhynchus mykiss) procedent d’antigues repoblacions, el barb cua-roig (Barbus haasi), el gobi 
(Gobio gobio), el barb roig (Phoxinus phoxinus), la perca (Perca fluviatilis), el peix sol (Lepomis gibbosus) 
i la perca americana (Micropterus salmoides). És important anomenar el conflicte que està patint el cranc 
de riu autòcton (Austropotamobius pallipes-lusitanicus) degut a la invasió progressiva i les infeccions 
d’afanomicosi que està produint el cranc de riu americà (Procambarus clarkii). 
 
Associades als boscos de ribera es poden trobar espècies d’aus com la cuereta torrentera (Motacilla 
cinerea), la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el blauet (Alcedo atthis) 
inclòs en l’annex I de la Directiva Hàbitats, i la xivitona vulgar (Actitis hypoleucos). Les més abundants 
són l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) i la polla d’aigua (Gallinula chloropus). També es pot trobar la 
rata d’aigua (Arvicola sapidus) com a micromamífer representatiu. 
 
• Espais forestals 
 

Referent a les espècies que viuen a les pinedes, cal destacar la presència d’ocells com la mallerenga 
emplomallada (Parus cristatus), el picot garser gros (Picoides major), el picot negre (Driocopus martius) i 
l’astor (Accipiter gentilis) com a depredador característic. En determinats boscos hi nidifica l’àliga 
marcenca (Circaetus gallicus). El gall fer també es troba en boscos de coníferes però viu en cotes més 
elevades. 
 
A les fagedes hi ha espècies d’ambients centreuropeus com l’aligot vesper (Pernis apivorus), la 
mallerenga d’aigua (Parus palustris), el pica-soques blau (Sitta europaea), el lliró gris (Glis glis) i el 
lepidòpter Aglia tau. Els invertebrats que hi viuen en aquest ambient són el banyarriquer del faig (Rosalia 
alpina), un coleòpter triquí anomenat Osmoderma eremita i l’escanyapolls (Lucanus cervus), una espècie 
rara gairebé desapareguda.  
 
Certs mamífers, com l’esquirol (Sciurus vulgaris) i el cabirol (Capreolus capreolus), són espècies que van 
ser reintroduïdes als anys 80. Es destaca la presència de la graèlsia (Graellsia isabellae), un lepidòpter 
endèmic de la península. 
 
• Espais urbans 
 
Un gran nombre d’espècies de quiròpters habiten en diversos ambients del terme municipal. Algunes 
d’aquestes d’especial interès són el rat-penat de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum), el rat-
penat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), el rat-penat de musell llarg (Myotis myotis), el rat-
penat de musell agut (Myotis blythii) i el rat-penat de bosc (Barbastella barbastellus). 
 
A les zones urbanes hi trobem un gran nombre de tudons (Columba palumbus) establerts arreu del nucli 
urbà associats a la corresponent problemàtica degut al seu continu creixement poblacional. Darrerament 
també s’ha constatat un increment de la població de gavians (Larus cachinnans) dins el nucli urbà amb la 
conseqüent problemàtica. 
 
També hi viuen ratolins casolans (Mus domesticus), gats domèstics (Felis catus) i d’altres espècies 
comuns a les zones urbanitzades.  
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3.2.1.2.1. Espècies animals protegides 
 
Les espècies protegides per la llei 12/1985 a Ribes de Freser es concentren de manera general al PEIN 
de les Capçaleres del Ter i el Freser: 
 

Classe Espècie Localització 
Miriàpodes  Lithobius ambulotentus Capçaleres del Ter i del Freser. 

Campsidolon absinthii Capçaleres del Ter i del Freser. Heteròpters. Plagiognathus abrotani Capçaleres del Ter i del Freser. 
Geotrechus puigmalensis Capçaleres del Ter i del Freser. Coleòpters. Perriniella sp Capçaleres del Ter i del Freser. 
Epirrhoe tristata Capçaleres del Ter i del Freser. Lepidòpters. Rheumaptera hastata Capçaleres del Ter i del Freser. 

 
A part de les esmentades anteriorment, en la determinació de les espècies de fauna vertebrada i 
invertebrada s’han tingut en compte si es troben incloses en alguna de les normes següents: 
 
• Decret 328/1992 pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural: annex IV, espècies estrictament 

protegides, 
• Conveni sobre la conservació de les espècies migratòries d’animals silvestres: annex I, espècies 

migratòries en perill i annex II, espècies migratòries que han de ser objecte d’acords, 
• Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d’Europa: annex II, espècies de 

la fauna estrictament protegides i III, espècies de fauna protegides, 
• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals de la fauna i la flora silvestres: 

annex II, espècies que han de ser objecte de mesures de conservació dels hàbitats i IV, espècies 
animals i vegetals d’interès comunitari que requereixen una protecció estricta i, 

• Directiva 97/62/CE per la qual s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE: annex II, 
espècies animals i vegetals d’interès comunitari per a la conservació dels quals és necessari 
designar zones especials de conservació. 

 
A continuació es mostra una taula amb les espècies de vertebrats en relació amb la categoria de 
conservació a Catalunya segons el Catàleg de Vertebrats de Catalunya. Només es mostren les que 
actualment es troben més amenaçades: 
 

Taula 8: Espècies de vertebrats en relació amb la categoria de conservació 

Nom comú Nom llatí CVC DA DH 
Estatus a Ribes 

de Freser 

Barb de muntanya Barbus meridionalis Vu  II R 

Bagra Leuciscus cephalus Vu   R 

Truita de riu Salmo trutta ssp. Fario Vu   R 

Lluert Lacerta lepida Vu   R 

Cabusset Tachybaptus ruficollis R   R 

Milà reial Milvus milvus R I  M 

Trencalòs Gypaetus barbatus EP I  V 

Esparver d'estany Circus cyaneus Vu I  M 

Gall salvatge Tetrao urogallus Vu I  V 

Perdiu xerra Perdix perdix hispanensis R I  R 

Corriol menut Charadrius dubius Vu   R? 

Mussol banyut Asio otus Vu   R 

Picot garser menut Picoides minor EP   ? 

Trobat  Anthus campestris R I  R 

Tallarol emmascarat Sylvia hortensis Vu   R 

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca R   R?M 

Llop Canis lupus Ex   Ex 

Linx  Lynx sp. Ex  II, IV Ex 

Turó Mustela putorius EP   R 

Ós bru Ursus arctos EP  II, IV Ex 

Rat-penat de ferradura gran Rhinolophus ferrumequinum Vu  II, IV R 

Rat-penat de ferradura petit Rhinolophus hipposideros Vu  II, IV R 

Rat-penat orellut Plecotus auritus Vu   R 

Rata negre Rattus rattus Vu   R 
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Rata d'aigua Arvicola sapidus Vu   R 

Marta Martes martes Vu   R? 

Llúdriga Lutra lutra Vu  II, IV V 

Toixó Meles meles Vu   R 
 
Dins dels invertebrats protegits de Ribes de Freser s’inclouen algunes de les espècies més rares i 
amenaçades de Catalunya: 
 

Taula 9: Espècies d’invertebrats amb la classificació en la Directiva Hàbitats. 

Nom comú Nom llatí DH 

Cranc de riu ibèric Austropotamobius pallipes lusitanicus = Astacus fluviatilis II, IV 

Escanyapolls Lucanus cervus II 

 Graèlsia Graellsia isabelae II 

Escorpí cec Belisarius xambeui   

  Lithobius altotyphlus   

  Molopidius spinicolis   
 
Codificació de les taules: 
 
CVC: Catàleg dels Vertebrats de Catalunya. Categories de l’estat de conservació:  

Ex: extingida 
EP: en perill 
Vu: vulnerable 
R: rara. 

DA: Directiva 79/409, relativa a la conservació de les Aus. 
I ( espècies objecte de mesures de conservació dels hàbitats) 
II (espècies caçables).  

DH: Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres, modificat per la Directiva 97/62. 
 II: espècies que han de ser objecte de mesures de conservació de l’hàbitat. 
 IV: espècies estrictament protegides 
 V: que poden ser objecte de mesures de gestió 
Estatus:  
 R: reproductor 
 M: en migració 
 V: visitant habitual sense criar 
 Ex: extingit al Ripollès 
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3.2.2. Paisatge i elements paisatgístics singulars 
 
A Ribes de Freser hi ha alguns arbres inclosos en el Decret 214/1987 de la declaració d‘arbres 
monumentals, i també n’hi ha que estan inclosos en el Decret 47/1988 sobre la declaració d’arbres 
d’interès comarcal i local. 
 

Taula 10: Arbres i arbredes d’interès al terme municipal de Ribes de Freser 

Indret Nom Nom científic 

Ribes de Freser Roure de Vilardell Quercus petraea 

Ribes de Freser Roure de Perramon Quercus humilis 

Ventolà (Ribes de Freser) Grèvol de Ventolà Ilex aquifolium 

A nivell de paisatge, cal destacar les formacions muntanyoses de l’entorn de Ribes de Freser com el 
Taga, la Serra Cavallera o les valls fluvials que formen el Freser i el Rigard. Cal tenir en compte que 
Ribes de Freser es localitza en un indret en què conflueixen diverses unitats de paistage, amb les que hi 
va associat un determinat tipus de paisatge. 
 
Amb orientació nord – sud, seguint el curs fluvial del Freser, es delimita la conca visual i unitat de 
paisatge de l’Eix del Freser. Aquesta unitat inclou diversos municipis pels que passa el Freser, els quals 
formen part de la vall encaixada. La configuració del paisatge en aquesta unitat està format en funció de 
les alçades i dels pendents del territori, per conreus, pinedes de pi roig, pi negre, fagedes, rouredes, 
prats calcícoles i terraprims entre d’altres. L’estructura que formen permet visualitzar, de manera general 
la zona de conreus i alguns prats a les proximitats de la llera fluvial, les fagedes, les freixenedes i les 
rouredes de roure martinenc i sessilífor en segon pla, i a mesura que incrementen els pendents, les 
pinedes de pi roig es fan més abundants, fins que a les cotes més altes es troben les pinedes de pi 
negre. A nivells superiors, es detecten els prats supraforestals formats per prats d’ussona (Festuca 
gauteri) i altres comunitats anàlogues. 
 
Una de les altres unitats presents al terme municipal és la que correspon a la Vall del Rigard. Aquesta 
presenta una orientació en direcció oest cap al municipi de Planoles i inclou la conca fluvial del Rigard 
que es troba encaixada entre formacions 
muntanyoses de grans pendents, amb dominància 
de landes de gòdua (Sarothamnus scoparius) 
acidòfiles pròpies de la muntanya mitjana plujosa i la 
presència de prats dalladors amb fromental 
(Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i 
montà.  
 
Amb orientació oest, es localitza la conca visual 
corresponent a la Vessant Sud de la Serra 
Cavallera. Aquesta unitat inclou una petita part de 
Ribes de Freser i una àmplia extensió d’Ogassa. 
Les visuals han estat preses des de la pista forestal 
que uneix Bruguera amb Sant Joan de les 
Abadesses. El paisatge en aquest indret és típic de 
la muntanya mitjana i l’alta muntanya, on es 
localitzen boscos mixtos de faig i pi roig, prats 
d’ussona. A cotes més altes de la Serra Cavallera, 
es troba l’estrat de pi negre i els prats a nivells 
superiors.  
 
Al nord de la unitat anterior, es localitza la vall del Segadell, una unitat de paisatge que presenta una 
orientació est en direcció al municipi de Pardines. Els ambients que es troben són força variats i la 
diversitat d’espècies és elevada. Les comunitats que es poden trobar són pinedes de pi roig, rouredes de 
roure martinenc i avellanoses entre d’altres. Referent als prats, cal esmentar la presència de prats 
dalladors, prats calcícoles, prats silicícoles mesòfils amb Agrostis capillaris.  
 
Dels diversos paisatges detectats al municipi de Ribes de Freser, els que cal destacar per la seva 
importància i escassetat són els que es relacionen amb les activitats ramaderes de la zona com és el cas 
dels prats de dall entre d’altres.  

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Figura 32: Paisatge de la Serra Cavallera 

Font: Elaboració pròpia 
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3.2.3. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals 
 
3.2.3.1. Espais d’interès natural 
 
Al municipi de Ribes de Freser hi ha tres zones incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 
(PEIN). Aquestes zones es troben regulades per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 
Els objectius fonamentals que la Llei encomana al PEIN són dos: 
- D'una banda, ha d'establir una xarxa d'espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i 

suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals 
del nostre país. 

- D'altra banda, el segon objectiu fonamental assignat al Pla consisteix en la delimitació i l'establiment 
de les mesures necessàries per a la protecció bàsica d'aquests espais naturals.  

 
Els Espais d’Interès Natural (EIN) que es troben al terme municipal són: el de les Capçaleres del Ter i el 
Freser, la Serra Cavallera i el de les Obagues de la Vall del Rigard. 
 
Les superfícies que ocupen al terme municipal es mostren a continuació: 
 

Nom espai Superfície a Ribes de Freser Superfície total de l’EIN 
Capçaleres del Ter i el Freser 220,44 ha 12.197,17 ha 
Obagues de la Vall del Rigard 103,07 ha 114,23 ha 
Serra Cavallera 1.413,62 ha 5.110,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• EIN de la Serra Cavallera 
L’espai de la Serra Cavallera es situa a l’est del terme municipal, sent el que té una superfície més 
elevada dins d’aquest. A diferència d’altres espais de la comarca, aquest presenta una tendència 
marítima i humida, on es perceben els efectes de les pluges provocades pels vents humits que pugen de 
la Mediterrània.  
 
La configuració del relleu de la serra ve determinat per l’erosió diferencial dels materials que s’atenua per 
lloms suaus recoberts per planes residuals. Cal esmentar que les alçades màximes dels seus cims amb 
prou feines assoleixen els 2000 m.  
Es representa una gran diversitat de paisatge típics del pre-Pirineu oriental, amb predominància forestal 
en què destaquen els boscos caducifolis centreuropeus. Destaquen les fagedes (Fagion sylvaticae) i les 
rouredes (Quercion pubescentis-petreae, Quercion robori-petreae) de les obagues i les pinedes primàries 
o secundàries de pi roig. A l’estatge subalpí de la serra es troben prats i matolls propis de l’estatge. 
L’ambient humit del fons de la vall manté unes condicions especials que permeten el desenvolupament 
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Figura 33: Espais PEIN de Ribes de Freser

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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de comunitats higròfiles i hidròfiles (Dactylorhizo-Caricetum paniculatae) força rares a la resta de la 
vessant meridional del Pirineu. Destaquen per la seva riques i singularitat les magnífiques vernedes 
(Alno-Padion) que voregen el curs del Segadell i del Freser. 
 
Referent a la fauna de l’espai, cal esmentar que és gairebé euro-siberià i boreo-alpí, tot i la manca 
d’algunes de les espècies que es localitzen en espais de més al nord. Com espècies d'estatus precari a 
Catalunya hom pot anomenar l'esparver d'estany (Circus cyaneus) i d'altres rapinyaires. En aquesta 
serra viu una petita població de daines, i constitueix un nucli d'expansió del cabirol. Al solell de l'espai 
hom troba el límit occidental per a diverses espècies d'heteròpters. 
 
• EIN de les Obagues de la Vall de Rigard 
La vall del Rigard, juntament amb la del  Segadell i la del Freser formen la Vall de Ribes, es tracta d’un 
petit espai que representa les obagues baixes de la serra del Montgrony. Recull els paisatges propis dels 
fondals humits del pre-Pirineu oriental. 
 
El Rigard, és una bona mostra dels processos de geodinàmica fluvial del riu pirinenc, on destaca la 
presència del “Granòfir de Ribes”. És necessari destacar l’existència dels boscos de ribera, 
fonamentalment de verneda (Alno-Padion), molt rics en plantes centreuropees i que ocupen gran 
extensió seguint els cursos dels rius i rierols. Les pinedes de pi roig dels sòls més secs s’alternen amb 
les taques d’espècies de caducifolis com el freixe, el bedoll, el tell o el roure de fulla gran que formen 
clapes en sòls més humits. 
 
Els sistemes limnològics del riu Rigard mantenen les característiques singulars dels corrents d'aigua de 
la vall de Ribes. 
 
• EIN de les capçaleres del Ter i el Freser 
A l’interior del terme municipal de Ribes de Freser, l’extensió que ocupa l’EIN és molt reduïda i molts dels 
aspectes que han motivat la protecció de l’espai no hi són presents. Malgrat tot, els valors naturals i 
paisatgístics de l’espai en qüestió no es poden obviar. El principal espai que està inclòs al l’EIN és el 
Bosc de Ribes. La vegetació present en aquest bosc està formada principalment per pinedes de pi negre 
(Pinus uncinata) amb sotabosc de neret (Rhododendron ferrugineum), pinedes de pi roig (Pinus 
sylvestris) i en menor extensió hi ha freixenedes dels Pirineus i prats de Nardus stricta o de 
Bellardiochloa variegata. 
 
El relleu e la zona és abrupte amb forts pendents i amb algunes àrees de complexitat topogràfica notable 
fruit dels processos glacials i periglacials.  
 
Cap dels espais EIN disposa del Pla Especial de Protecció  
 
3.2.3.2. Hàbitats continentals d’interès comunitari 
 
El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, coneguda com a Directiva hàbitats. L’objectiu general 
de la Directiva hàbitats és la conservació de la biodiversitat al territori de la Unió Europea (UE), 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna silvestres. 
La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades 
per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com 
seminaturals. 
La directiva defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats 
naturals, compleixin alguna de les següents característiques: 
• Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea. 
• Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea 

reduïda per pròpia naturalesa. 
• Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es troba la 

UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la mediterrània. 
La Directiva diferencia els hàbitats naturals prioritaris dels hàbitats naturals d'interès comunitari, i els 
defineix com aquells habitats amenaçats de desaparició en el territori de la UE. La conservació dels 
quals suposa una especial responsabilitat a causa de la importància de la proporció de la seva àrea de 
distribució natural inclosa en el seu territori. 
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A Ribes de Freser hi ha representats 13 hàbitats d’interès comunitari, tot i que l’extensió que presenten 
alguns d’aquests ambients és molt reduïda, la superfície total ocupada per aquests espais és de 948 ha. 
A continuació es mostren les superfícies per a cadascun dels hàbitats: 
 

Taula 11: Hàbitats d’interès comunitari. 2005 
Nom hàbitat Àrea (ha) 

Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 268,45 
Fagedes calcícoles xerotermòfiles 266,27 
Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 256,16 
Boscos de pi negre (Pinus uncinata) 104,92 
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 21,49 
Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 16,41 
Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 6,74 
Fagedes acidòfiles 5,28 
Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion 2,99 
Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 0,19 
Molleres alcalines 0,055 
Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 0,010 
Coves no explotades pel turisme 0,001 

Font: DMAH 
 
Tal com s’observa en l’anterior taula, els prats de dall i les fagedes calcícoles són els ambients que 
presenten una extensió més àmplia amb més de 250 ha. Els altres hàbitats predominants són els prats i 
fàcies emmatades i els boscos de pi negre. Les altres tipologies d’hàbitat presenten unes extensions més 
discretes, sense arribar a les 50 ha.  
 
Les pinedes de pi negre incloses a la Directiva 92/43/UE es situen a l’est del nucli urbà, concretament a 
la vessant nord de la Serra de Sant Amanç.  
 
Per altra banda, els prats i fàcies emmatades es distribueixen arreu del territori, tot i que la seva extensió 
més amplia es localitza a les vessants del Taga, entre la Serra de Conivella i la Serra de l’Home. Al nord 
de Batet també s’ha constatat la presència d’aquests hàbitats.  
 
 

 
 
 
 

Figura 34: Hàbitats d’interès comunitari 
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Pel que fa als prats de dall, la seva principal distribució és a les proximitats del torrent de Conivella, a la 
zona del Bac de la Rovira, abans de que el Segadell conflueixi amb el Freser, tot i que també es troben 
prats de dall a l’est i a l’oest del nucli urbà, a prop de Ventolà i a Bruguera. Els hàbitats que es 
consideren d’interès prioritari són els boscos de pi negre sobre substrat calcari. 
 
Les fagedes calcícoles de Ribes de Freser es concentren al sud del terme municipal a les obagues de la 
formació muntanyosa de la Serra de Sant Amanç i a les proximitats del Barranc d’Estegalella, al sud de 
la Colònia Perramon. 
 
 
3.2.3.3. Xarxa Natura 2000 
 
La Directiva hàbitats ha creat una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació 
anomenada Xarxa Natura 2000 (article 3 de la Directiva Hàbitats) que haurà de garantir el manteniment 
(o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i de les espècies en la seva àrea de 
distribució natural dins el territori de la Unió Europea. 
 
Perquè un espai formi part de la Xarxa Natura 2000, cal que hagi estat catalogat com a ZEC (Zona 
d’Especial Conservació) i/o com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).  
 
Els estats membres determinen les zones d’especial conservació (ZEC) basant-se en la Directiva 
d’Hàbitats. Prèviament, però, cal que la Comissió els classifiqui com a Llocs d’Importància Comunitària 
(LIC). 
 
Si una zona de la Xarxa Natura 2000 està catalogada com a ZEC, indica que és d’interès comunitari per 
a conservar els hàbitats de l’annex I i les espècies incloses en l’annex II de la Directiva Hàbitats. 
 
Per altra banda, les zones considerades ZEPA indiquen que l’interès en la seva conservació es basa en 
les aus de l’annex I de la Directiva d’Aus. Totes les ZEPA formen part de manera directa de la Xarxa 
Natura 2000, d’aquesta manera, es cobreix la mancança existent que suposa que l’annex II de la 
Directiva hàbitats no contingui les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus. 
 
A Ribes de Freser hi ha una zona inclosa a la Xarxa Natura 2000, la que correspon a una part del PEIN 
de la Serra Cavallera. Amb la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura, s’ha inclòs la resta de l’extensió 
que inclou el PEIN, juntament amb el de les Obagues de la Vall del Rigard i les Capçaleres del Ter i el 
Freser. A continuació es mostra la superfície ocupada per cada espai proposat al municipi i la superfície 
total de l’espai: 
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Figura 35: Xarxa Natura 2000 i proposta d’ampliació. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 



 
72 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

 
 

 
 
 

 
3.2.3.4. Altres figures de protecció o catalogació 
 
3.2.3.4.1 Pla de recuperació del trencalòs 
 
Segons el Decret 282/1994 s’aprova el pla de recuperació del trencalòs a diferents comarques de 
Catalunya en les que aquesta espècies ha patit una regressió a partir del segle XIX. Actualment 
existeixen al voltant de 50 parelles reproductores a tots els Pirineus, un valor límit per tal que la població 
sigui genèticament viable. A Catalunya, el procés de regressió ha estat més fort i sobreviuen unes 15 
parelles de les que tan sols una tercera part es reprodueix amb èxit. És per aquest motiu la necessitat 
d’aplicar mecanismes de protecció tant amb mesures administratives com tècniques per evitar la 
desaparició d’aquesta espècie. 
 
La Fundació Territori i Paisatge, a través del suport que dóna al Grup d'Estudi i Protecció del Trencalòs 
(GEPT), també treballa per a la conservació d'aquest ocell emblemàtic i molt amenaçat. El projecte de 
seguiment del trencalòs es porta a terme als Pirineus, un dels últims reductes d'aquesta espècie i que té 
a Catalunya el 20% de la població europea. 
 
L’àrea que es destina per a la recuperació de l’espècie comprèn la totalitat del terme municipal així com 
la major part de la comarca. 

 
 

Nom espai proposat Codi Superfície al municipi Superfície total de l’espai 
Capçaleres del Ter i del Freser ES5120002-1 207,9 2.227,4 
Serra Cavallera ES5120003-1 1.022,7 +  390,9 (ja existents) 1.731,9 
Vall del Rigard ES5120028-1 120,8 124,3 

Taula 12: Zones d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. (2005)

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Figura 36: Pla de Recuperació del trencalòs a Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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3.2.4. Gestió dels cursos fluvials, zones humides 
 
L’ordenació, administració i finançament de les zones humides es realitza a través de la llei 46/1999 (que 
modifica la Llei 29/1985, de 2 d’agost) i incorpora noves fites referents a la protecció del Domini Públic 
Hidràulic (DPH) com la recuperació d’ecosistemes aquàtics i la normativa complementària. El DPH està 
constituït per les aigües continentals (tant superficials com subterrànies), les lleres de corrents naturals 
contínues o discontínues i els aqüífers subterranis. 
 
Les zones que delimiten el DPH són els marges dels rius. En aquests hi ha una Zona de Servitud de 5 
metres destinada a l’ús públic i que està inclosa dins del que s’anomena Zona de Policia que consta de 
100 metres d’amplada. En aquesta superfície els usos del sòl i 
les activitats estan condicionades.  
 
Per tal de poder aplicar correctament i en la seva totalitat aquest 
règim és necessari el termenejament del DPH que encara s’ha 
de realitzar en determinades zones. Aquesta és una condició 
indispensable per tal d’assolir una gestió i protecció adequada 
dels espais fluvials.  
 
Per tal de poder realitzar aprofitaments o utilitzar els recursos de 
la Zona de Domini Públic Hidràulic es requereix l’atorgament de 
concessions o autoritzacions administratives. Les activitats 
subjectes a la sol·licitud d’aquestes autoritzacions són: 
 

⇒ Aprofitament d’àrids, de pastures i de vegetació arbòria 
o arbustiva 

⇒ Ús privatiu de les aigües 
⇒ L’establiment de ponts i passeres 

 
A les Zones de Policia també és necessària la sol·licitud de concessions per a les següents activitats: 
 

⇒ Alteració substancial del relleu natural del terreny 
⇒ Extraccions d’àrids  
⇒ Construccions de qualsevol tipus 
⇒ Qualsevol altre ús o activitat que pugui afectar el Domini Públic Hidràulic 

 
Finalment, a les Zones de Servitud és necessària la concessió per a la plantació d’espècies arbòries. 
 
3.2.4.1. Zones humides 
 
Al municipi de Ribes de Freser no hi ha espais inclosos a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya, tot 
i la presència del curs fluvial del Freser i la confluència de rius com el Segadell o el Rigard.  
 
Les àrees més importants associades als cursos fluvials que es poden trobar al terme municipal són els 
boscos de ribera que es troben a la zona de les Obagues de la Vall del Rigard i al sud del nucli urbà de 
Ribes de Freser.  
 

Figura 37: el Freser  

Font: Elaboració pròpia 
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3.2.5. Connectivitat funcional, social i paisatgística 
 
Degut a la gran extensió de boscos que hi ha a la zona, la connectivitat es dóna en grans àrees, no en 
estrets corredors, tot i que cal considerar que el relleu abrupte i amb forts pendents que caracteritza 
l’indret dificulta la permeabilitat del territori.  
 
Tenint en compte que la localització del nucli urbà de Ribes de Freser es troba al fons de la vall i que les 
infrastructures lineals es localitzen en el mateix fons de vall seguint el contorn dels cursos fluvials, la 
connectivitat es veu reduïda. Tot i això, tal com s’ha esmentat anteriorment, la connexió entre els 
diferents espais no es realitza per un únic indret.  
 
Les infraestructures que afecten més a la connectivitat són les vies de comunicació que uneixen 
Campdevànol amb Ribes de Freser degut a la seva freqüentació i les que van cap a Queralbs, Pardines i 
Planoles. El fet que el nucli urbà actuï com a distribuïdor de la comunicació a la Vall de Ribes provoca 
que a les proximitats d’aquest la connectivitat funcional es vegi compromesa, tot i que els EIN de les 
Obagues de la Vall del Rigard i l’EIN de la Serra Cavallera són molt propers al nucli urbà. 
 
Les àrees en què la connectivitat es troba més limitada és, a part de la zona ocupada pel nucli urbà, la 
zona on hi ha per la carretera N-152 que arriba fins a Campdevànol. Aquesta via passa al costat del límit 
de l’EIN de la Serra Cavallera interposant-se entre el curs fluvial del Freser i aquest espai. Per altra 
banda, la barrera que crea amb orientació nord – sud obliga, en determinats casos, a la mobilitat de les 
espècies fins a una zona amb més permeabilitat ecològica. També cal esmentar que per la seva situació 
paral·lela al riu, la influència sobre aquest no és tant acusada exceptuant algun tram en què el travessa.  

Pardines

Ribes de Freser

Ogassa

Campelles

Queralbs
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Gombrèn

0́ 1 2 30,5
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Figura 38: Zones susceptibles d’afavorir la connectivitat 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i l’ICC. 
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3.2.6. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà 
 
Com a impactes associats al sòl no urbà que es produeixen o es poden produir a Ribes de Freser cal 
anomenar: 
 
• L’accés motoritzat a determinats espais naturals i l’augment de la seva freqüentació. 

 
• La pèrdua de superfície agrícola, que provoca una homogeneïtzació del paisatge i una pèrdua de la 

qualitat ecològica i paisatgística. 
 

• L’eliminació dels marges del conreus degut a la seva concentració i intensificació, amb el que també 
s’han desplaçat les espècies arvenses. Cal considerar que tant els marges com les espècies 
arvenses tenen un paper important en la funcionalitat ecològica i en la connectivitat. 
 

• Les activitats extractives en domini públic hidràulic per la afectació sobre els ecosistemes fluvials. 
 

• La pèrdua del bosc de ribera i la introducció d’espècies al·lòctones a la llera així com la introducció 
d’espècies foranies de peixos com a conseqüència de la pesca recreativa o per accident. 
 

• La proliferació de la instal·lació de línies elèctriques a través dels espais naturals. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 80% de les cobertes de Ribes de Freser són boscos densos 

 
Cobertes del sòl a Ribes de Freser 

Cobertes del sòl Superfície (ha) 

Aigües continentals 0,14 

Boscos clars (no de ribera)  20,64 

Boscos de ribera 2,12 

Boscos densos (no de ribera) 2613,47 

Conreus 508,44 

Matollars 412,1 

Prats i herbassars 531,53 

Roquissars 6,92 

Tarteres 0,10 

Vies de comunicació 29,51 

Zones d'extracció minera 0,93 

Zones nues 27,33 

Zones urbanitzades 43,52 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH. 
 

 
• Espècies vegetals més significatives 
 

- Espais agroramaders: Predomini dels conreus 
herbacis de secà (20,5%). 

 
- Zones de vegetació de ribera: zona més 

degradada per l’acció antròpica.  
 

- Espais forestals de zones submediterrànies: la 
comunitat més nombrosa és la pineda amb pi 
roig, seguida de les fagedes, les rouredes de 
roure de fulla gran (Quercus petraea) i roure 
martinenc (Quercus humilis) i els alzinars. 

 
• Fauna 
 
La fauna que es troba al municipi és de muntanya 
mitjana i mediterrània depenent de la zona d’estudi. 
En general es poden trobar espècies comuns a les 
comarques gironines.  
 
 
 
 
 
 

A Ribes de Freser existeixen diferents espècies florals rares i amenaçades 

 
- Exsitència d’espècies rares i amençades sobretot en les Capçaleres del Ter i el Freser.  
- Presència d’un endemisme pirinenc, la Gasca (Lithospermium oleïfolium) planta que limita la seva 

ubicació a una determinada zona del Ripollès i de l’alta Garrotxa. 
- El terme municipal de Ribes de Freser compta amb diversos arbres centenaris els quals es 

consideren dels arbres més antics de Catalunya. 
 

Diferents espècies de vertebrats es troben catalogades per la seva conservació 

 
- Ribes de Freser forma part de l’hàbitat de diferents espècies de vertebrats que es troben amenaçats 

a Catalunya. També hi són presents diversos invertebrats protegits, alguns dels quals són de les 
espècies més rares i amenaçades de Catalunya.  
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Indicadors 
 

Indicador: 4. Superfície de sòl protegida o catalogada 

Definició: 
Percentatge de la superfície total del municipi que es troba sota una figura de protecció. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*

2
2sup% 








=

totalsm
protegitsmprotegidaerfície  

Valor actual 41% Protegit (EIN, Xarxa Natura 2000) 

Periodicitat Anual 

Obtenció Departament Medi Ambient i Ajuntament de Ribes de Freser 

Tendència - 

Observacions - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espais dins de diferents figures de protecció i catalogació 

 
Espais protegits: 
 
• Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 

(PEIN): Capçaleres del Ter i el Freser (220,44 
ha), Obagues de la Vall del Rigard (103,07 ha) i 
Serra Cavallera ( 1.413,62 ha), en total, 1.737,1 
ha protegides dins del municipi de Ribes de 
Freser. 

• Xarxa Natura 2000: 
- Serra Cavallera, les Obagues de la Vall del 

Rigard i les Capçaleres del Ter i Freser, 
zones incloses dins de la Xarxa Natura 
2000 després de la seva ampliació. 

 
Espais catalogats: 

 
• Habitats d’Interès Comunitari: A Ribes de 

Freser hi ha 13 habitats d’Interès Comunitari 
d’entre les quals destaquen per la seva 
extensió els prats de dall de terra baixa i de la 
muntanya mitjana ( 268,45 ha) i les fagesdes 
calcícoles (266,27). 

 
 
 

Existència d’espais amb interès connector 

 
• Zones amb una connectivitat més limitada: 

- El pas de la N-152 al costat del límit de l’EIN de la Serra Cavallera 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.2.7. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 LA SUPERFÍCIE DE BOSC DE RIBERA A RIBES DE FRESER ÉS MOLT REDUÏDA 
 
Els marges del Freser al seu pas per Ribes és molt reduïda i ocupa una superfície de 2,1 ha en tot el 
terme municipal. Aquest fet pot ser degut a la pressió antròpica exercida sobre el riu al llarg dels anys, 
juntament amb la meteorologia de la zona. Cal tenir en compte que els boscos de ribera són ambients 
fràgils, formats majoritàriament per espècies de caducifolis necessiten unes condicions òptimes de 
humitat i temperatura. És interessant invertir en la conservació i el manteniment dels boscos de ribera 
per la seva importància com a connectors ecològics i per la seva capacitat d’albergar espècies. 
 

 ELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DISPOSEN DE PLA ESPECIAL DE DELIMITACIÓ  
 
Els espais inclosos al terme municipal de Ribes de Freser disposen del Pla especial de delimitació 
aprovat definitivament des de l’any 2004. Ribes de Freser disposa d’una superfície de 1.737,13 ha 
incloses en espais d’interès natural, el que representa al 41,45% de la superfície total del municipi. No 
obstant això, no disposen del Pla Especial de Protecció del medi natural.  
 

 LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE XARXA NATURA 2000 INCLOU LA TOTALITAT DELS 
ESPAIS D’INTERÈS NATURAL  

 
Amb la proposta d’ampliació dels espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, s’ha incrementat la superfície a 
protegir coincidint amb els límits dels EIN. Abans de la proposta, la superfície inclosa dins la Xarxa es 
limitava al sud del terme municipal, a la zona de la Serra de Sant Amanç, els Cingles de Sant Eloi i la vall 
del Sagnari. Aquest increment de la superfície suposa una millora notable pel que fa a la conservació 
d’espais. 
 

 LA CONNECTIVITAT ES DÓNA EN ÀREES AMPLIES DEGUT A LA GRAN SUPERFÍCIE 
FORESTAL 

 
Considerant que un elevat percentatge de la superfície municipal és forestal, la connectivitat ecològica 
entre espais naturals es produeix en àmplies àrees en lloc de donar-se en corredors estrets. En 
determinats punts, l’existència de barreres físiques com carreteres o assentaments humans poden limitar 
la capacitat connectora i reduir la funcionalitat d’un espai. A més, cal tenir en compte la presència d’un 
gran nombre de cursos fluvials que són susceptibles d’afavorir la connectivitat, en funció del seu estat de 
conservació. 
 

 AL TERME MUNICIPAL ES DETECTEN 13 HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI  
 
A Ribes de Freser es localitzen 13 hàbitats d’interès comunitari distribuïts arreu del terme municipal amb 
una superfície total de 948 ha, de les quals les més extenses són les de prats de dall, les fagedes 
calcícoles i els prats i fàcies emmatades. A la zona sud es localitzen les fagedes calcícoles 
xerotermòfiles, mentre que a la zona nord, on predominen les cobertes corresponents als prats, 
s’observa una presència destacada dels prats de dall de la muntanya mitjana.  
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3.2.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Gran superfície forestal que proporciona una bona connectivitat ecològica 

- El 41,45% del territori està inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural 

- Els 13 hàbitats d’interès comunitari presents al municipi ocupen una superfície total de 948 
ha. 

 
Punts febles 

- La superfície de bosc de ribera és molt reduïda 

- Cap dels espais d’interès natural disposa del Pla Especial de Protecció del Medi Natural, tot 
i que si que disposen del Pla Especial de Delimitació 

 

Oportunitats 

- La inclusió de nous espais a l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 ofereix noves possibilitats 
de protecció a nivell europeu. 

 

Amenaces 

- Certes infrastructures lineals i nuclis urbans poden limitar la connectivitat ecològica  
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3.3. Riscos ambientals 

A. Memòria Descriptiva 
 
El risc és la probabilitat de que un fenomen pugui produir un dany sobre la societat. El risc té en compte 
dues components, la perillositat i la vulnerabilitat. La perillositat és la possibilitat que un procés produeixi 
conseqüències negatives i la vulnerabilitat és l’impacte que pot produir el fenomen sobre la societat, per 
tant: 
 

RISC = Perillositat x Vulnerabilitat 
 
Si també es tenen en compte els valors econòmics que suposa el risc, la fórmula queda així: 
 

RISC = Perillositat x Vulnerabilitat x Cost 
 
Els riscos ambientals es poden classificar en funció del seu origen, segons la classificació establerta per 
l’Oficina de Coordinació de les Nacions Unides per a Socors en Casos de Catàstrofes, en: 

• Riscos naturals: són aquells que no estan provocats directament per la presència o activitat de les 
persones, sinó per factors naturals com els geològics i els climàtics. Aquests, donen lloc a successos 
extrems de caràcter excepcional i poden originar situacions de perill. 

• Riscos antròpics: són aquells relacionats amb l’activitat humana, no inclosos en els apartats 
anteriors. 

La Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, regula els instruments de planificació de la 
protecció civil amb la finalitat de cobrir les diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un 
marc territorial i orgànic adequat per afrontar-les. 

Mitjançant el Decret 210/99, s’aprova l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació 
dels plans de protecció civil municipals (Plans Bàsics d’Emergència, Plans d’Actuació i Plans Específics). 

Un municipi ha de tenir un únic pla d’emergència, el pla de protecció civil municipal, el qual conté els 
diferents documents que ha d’elaborar el municipi en funció dels riscos potencials als quals està exposat. 
Aquests documents variaran en funció dels diferents supòsits (nombre d’habitants, consideració de 
municipi turístic, presència de riscos especials segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya) que 
afectin al municipi.  

Els plans s’hauran d’adaptar als canvis i hauran de ser revisats cada 4anys. 

La disposició transitòria estableix que aquells municipis amb plans de protecció civil aprovats durant els 
anys 1997, 1998 i 1999 disposen de 2, 3 i 4 anys respectivament per adaptar-los al contingut que 
s’estableix en el Decret 210/99. 
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3.3.1. Riscos ambientals d’origen natural 
 
3.3.1.1. Inundacions i avingudes 
 
Segons un estudi realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua per a la delimitació de zones inundables per 
a la redacció de l’INUNCAT de les conques internes de Catalunya del juny de 2001, es seleccionen 
determinats punts on es considera que hi pot haver un risc. Una vegada seleccionats, els punts/trams 
crítics objecte de l'àmbit d'estudi es classifiquen en funció del seu risc potencial. Aquest depèn 
directament del valor d’impacte, que es quantifica com el producte d’un valor associat a la gravetat i 
característiques dels danys produïbles per les inundacions, per un coeficient assignat a la probabilitat 
d’ocurrència. 
 
A partir de les dades obtingudes de l’estudi realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la 
Delimitació de les zones inundables per la redacció de l’INUNCAT, a Ribes de Freser s’han detectat 9 
punts crítics. Aquests punts crítics corresponen a àrees o punts negres en els que existeix un risc en cas 
d’avinguda. 
 
A continuació es mostra la taula amb les observacions de cada punt i el mapa on es recull la localització i 
el tipus de perill i afecció que presenten aquests punts crítics: 
 
Taula 13: Punts crítics de Ribes de Freser inclosos a l’INUNCAT 

Nom Codi identificació Risc Observacions 
Freser FR RF 01 Alt Pont de la carretera de Queralbs sobre el Freser a l’entrada de Ribes. Secció de 

desguàs insuficient. Perill d’obstrucció i taponament. Risc de desbordament i 
ensorrament per l’empenta de les avingudes. 

Freser FR RF 02 Alt Sistema d’obres de pas a la confluència entre el Freser i el Segadell a Ribes. Seccions 
de desguàs insuficients. Obres de pas massa baixes. Risc d’embussament i 
desbordament. Limiten la capacitat de desguàs de la travessia urbana dels rius. 
Augmenten el perill d’inundacions 

Freser FR RF 03 Alt Pont sobre el Freser aigües amunt de la confluència amb el Rigard a Ribes. Secció de 
desguàs insuficient. Pont massa baix. Risc d’embussament contra el tauler i les baranes, 
provocant el desbordament. 

Freser FR RF 04 Alt Pont del Balandrau sobre el Freser a Ribes. Secció de desguàs insuficient. Risc 
d’obstrucció i taponament contra els paraments del pont. Augmenta el risc d’inundacions 
en la zona urbana. 

Rigard RI RF 05 Alt Pont sobre el Rigard en el centre del casc urbà de Ribes. Secció de desguàs molt 
reduïda. Risc d’obstrucció taponament i desbordament.  

Rigard RI RF 06 Mig Ponts sobre el Rigard a Ribes al començament de la Collada. Risc d’obstrucció contra 
els paraments. 

Freser FR RF 07 Alt Insuficient capacitat de desguàs de la llera en tot el tram de Ribes de Freser. 
Rigard RI RF 08 Alt Insuficient capacitat de desguàs en el tram de Ribes de Freser. 

Segadell SD RD 09 Alt Insuficient capacitat de desguàs del Segadell en el tram urbà de Ribes de Freser. 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
 
Tal com s’observa en el mapa, 5 dels punts indicats 
corresponent a punts negres concrets, generalment 
infrastructures que poden provocar una afectació degut al 
disseny de secció inadequat o insuficiència hidràulica. 
 
A part dels punts negres detectats, s’observa que en cas 
d’avinguda, gran part del nucli urbà de Ribes de Freser 
es veuria afectat per la inundació.  
 
La zona de color morat que es troba al sud de Ribes de 
Freser correspon a un con de dejecció procedent del 
Torrent de Ca la Xeca. 
 
En el mateix estudi de l’Agència Catalana de l’Aigua es 
determinen les superfícies afectades per inundacions per 
als períodes de retorn corresponents a 50, 100 i 500 anys 
i l’àrea inundada per a t=50. La determinació d’aquestes 
superfícies s’ha realitzat a partir de la geomorfologia del 
territori. De tal manera que s’obté un mapa com el 
següent: 
 

Figura 39: Mapa de localització dels punts crítics de Ribes de 
Freser 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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Les zones vermelles corresponen a zones 
potencialment inundables amb un període de retorn de 
50 anys. Aquesta superfície inclou la Zona Fluvial (ZF) 
que ve delimitada com la cota d’inundació de l’avinguda 
de període de retorn de 10 anys. En la franja o franges 
així determinades no és aconsellable permetre cap ús. 
Es considera que només podrien dur-se a terme 
tasques de manteniment de la vegetació destinades a 
afavorir-ne un creixement equilibrat i alhora, mantenir 
una capacitat hidràulica mínima. 
Les intervencions haurien de ser autoritzades i 
tutelades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Pel què fa a les infrastructures canalitzades, s’evitarà 
sempre que sigui possible el traçat per la zona fluvial. 
Cal apropar així la idea de què el domini públic hidràulic 
és una franja vital a respectar, allunyant la percepció 
del mateix com una franja verge susceptible d’actuar 
com a galeria de serveis. 
 
Les línies blaves representen els límits de l’àrea 
inundable amb un retorn de 100 anys. Aquesta zona 
actualment es correspon amb el que s’anomena 
Sistema Hídric (SH) de protecció fluvial. 
 
En termes de planificació territorial caldria tenir en 
compte valors ecològics, naturals i espacials associats 
als cursos fluvials juntament amb les normes i 
recomanacions tècniques hidràuliques de prevenció per 
tal de reservar aquesta zona i no hipotecar-la. De 
moment i mentre aquesta planificació no estigui 
disponible el criteri que s’adopta per a la delimitació 
d’aquesta zona és la zona ocupada pel cabal de 100 
anys de període de retorn.  
 
Mentre no hi hagi una definició en termes de 
planificació urbanística, els usos permesos en el 
Sistema Hídric, fora de la Zona fluvial, serien els 
següents, restant expressament desaconsellat, per a 
l’establiment d’aquests usos, qualsevol construcció o 
moviment de terres que modifiquin sensiblement el 
perfil natural del terreny: 
 

- Ús agrícola: terres de conreu, pastura, 
horticultura, viticultura, gespa, silvicultura, vivers a l’aire lliure i conreus silvestres. No es 
permetran els hivernacles ni tancaments de cap classe entre parcel·les. 

 
- Ús industrial - comercial: zones verdes.  

 
- Usos residencials: gespa, jardins, zones de joc degudament senyalitzades. 

 
- Usos recreatius públics i privats: camps de golf, pistes esportives a l’aire lliure, zones de 

descans, zones de natació, reserves naturals i de caça, parcs, vedats de caça i pesca, circuits 
d’excursionisme o d’equitació. La implantació d’aquestes activitats recreatives no haurà de 
suposar, en cap cas, l’alteració significativa de les condicions naturals dels terrenys afectats. 

 
- Les estacions de bombeig, tant d’aigües residuals com potables, es podran situar en el SH, 

sempre que els accessos es localitzin a una cota en la que no es produeixi la condició 
d’inundació greu per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 

- Les infrastructures canalitzades soterrades degudament protegides front a l’erosió en avinguda, 
només podrien autoritzar-se de forma excepcional i prèvia justificació com a única alternativa 
viable. No s’haurien d’autoritzar en cap cas, instal·lacions per al transport de productes que 
puguin representar un risc de contaminació del Domini Públic Hidràulic 

Figura 40: Zones inundables per a diferents períodes de retorn.

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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Les línies verdes representen els límits de l’àrea inundable quan el període de retorn és de 500 anys. 
Aquesta és la zona inundable (ZI) i en l’estudi per a la seva definició cal tenir en compte els aspectes 
històrics, geomorfològics i biològics per tal de determinar les avingudes històriques i l’afecció que varen 
produir així com les característiques geomorfològiques de les planes d’inundació i també les 
característiques de la flora i fauna de la zona i altres trets determinants de la zona inundable. 
 
Els usos que es proposen siguin permesos en la Zona Inundable, fora del Sistema Hídric, no van 
encaminats a preservar el règim de corrents, sinó a evitar danys importants. Concretament, es prenen 
les següents limitacions: 
 

- Les futures edificacions de caràcter residencial haurien de situar-se a una cota tal que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada amb l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
Subratllar que la zona d’acampada de càmpings restarà fora de la zona d’inundació de 
l’avinguda de període de retorn 500 anys. 

- Les futures edificacions de caràcter comercial-industrial haurien de situar-se a una cota tal que 
no es produeixi la condició d’inundació greu amb l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
Aquestes mateixes condicions caldria aplicar-les a les estacions depuradores d’aigües residuals 
(E.D.A.R.) de caràcter convencional i a les instal·lacions associades a estacions de tractament 
d’aigües potables (E.T.A.P.). En canvi, per a les EDAR de tipologia verda, l’únic condicionant 
serà el de situar-se fora del SH. A la zona inundable caldria prohibir instal·lació d’abocadors de 
qualsevol tipus. 

 
Les variacions de la superfície inundable per als diferents períodes de retorn no presenten canvis 
importants. Aquest fet es deu a les característiques dels cursos alts com l’encaixonament del riu a la vall 
fluvial a causa de la geomorfologia i l’absència de planes. 
 
Per tant, a l’interior dels nuclis urbans és on es localitzen les majors àrees inundables a causa de la 
situació d’aquests, als fons de vall, juntament amb la suavització dels pendents fruit de l’activitat 
antròpica. Per tal d’evitar l’afectació per avingudes al casc urbà, Ribes de Freser disposa d’uns talussos. 
 
 
3.3.1.2. Risc sísmic i volcànic 
 
Segons els mapes de risc sísmic del Servei 
Geològic de l’Institut de Cartografia de 
Catalunya tota la comarca del Ripollès es troba 
dins de la zona 4 té un risc sísmic elevat i 
s’espera que la intensitat màxima en un 
període de 500 anys es trobi entre VII i VIII. 
 
Més concretament, s’ha determinat el risc 
sísmic per als municipis considerant l’efecte del 
sòl. La realització d’aquest mapa es 
confecciona a partir de les velocitats que 
assoleixen les ones S en travessar el sòl dels 
diferents municipis. Es classifiquen de la 
següent manera: 
 

⇒ Tipus R: Roca dura 
⇒ Tipus A: Roca compacta 
⇒ Tipus B: Sòl semicompactat tou 

 
En resum, com menys compactat estigui el sòl, 
més intensitat se li afegeix als terratrèmols 
potencials. 
 
Tal com s’observa en el mapa, Ribes de Freser 
presenta un sòl de tipus B, és a dir, 
semicompactat tou amb unes velocitats de les 
ones S d’entre 150 i 400 m/s i un risc sísmic 
d’intensitat VIII considerant l’efecte del sòl. 
 

Figura 41: Mapa de risc sísmic considerant l’efecte del sòl
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Per avaluar la vulnerabilitat sísmica de la zona, es 
classifiquen les edificacions d’habitatges en funció de l’edat 
de la construcció, l’alçada i la situació geogràfica. També 
es determina la població que hi viu. Hi ha d’altres 
paràmetres que poden fer augmentar la vulnerabilitat com 
poden ser l’època de l’any, l’hora i el dia que succeeixi.  
 
Degut a la seva localització geogràfica, indicada en el 
plànol inferior, el municipi de Ribes de Freser i la comarca 
del Ripollès es troben en una zona en la que els danys 
potencials són greus. Aquesta classificació de danys 
potencials indica que en cas que es produís un terratrèmol, 
el 40 % dels edificis tindrien danys moderats o greus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.3. Risc geològic i d’erosió de sòls 
 
El risc geològic ve determinat per tres característiques del territori: 
 

⇒ La litologia dominant. Les que propicien amb més facilitat els processos gravitacionals són les 
de domini argilós i els dominis rocosos fortament fracturats. 

 
⇒ La morfologia de la zona. La que facilita aquest tipus de fenòmens es caracteritza per ser 

accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i relleus elevats. 
 
⇒ Les característiques climàtiques poden afectar a les condicions físiques dels materials que 

constitueixen el subsòl i solen associar-se a 
fenòmens de gel- desgel i pluviometries 
elevades. 

 
Cal tenir en compte que el municipi de Ribes de Freser té la majoria de les àrees urbanitzades en les 
terrasses fluvials del quaternari amb domini de graves, sorres, argiles i llims. Aquestes zones contenen 
materials no consolidats que poden presentar determinats problemes d’inestabilitat per la seva estructura 
o pel seu grau de compactació.  
 
Altres zones amb risc són les de domini calcari, degut al risc per col·lapse associat a les roques 
evaporítiques. El sòl que es troba en zones fluvials estarà saturat d’aigua en determinades èpoques de 
l’any, fet que pot ocasionar problemes en les edificacions i els seus fonaments. 
 
A la zona central del terme municipal predominen les lutites, un material que porta associat el risc dels 
lliscaments en massa quan els plans d’estratificació van a favor de la direcció d’esllavissada. Les 
margues presents a la zona sud també poden presentar riscos per esllavissades. Les esllavissades són 
processos on la trajectòria seguida pels materials en moviment no és aèria, sinó que es produeix per 
lliscament en cedir una o diverses superfícies de trencament. La massa de materials es desplaça de 
forma ordenada, capes senceres sobre el material ferm que tenen a sota.  
 
La pèrdua de sòl associat a l’erosió de les vessants a causa dels pendents és un risc inherent a les 
zones muntanyoses. Amb l’objectiu d’evitar aquest fenomen, a les zones on es practica l’agricultura, 
s’han construït terrasses. Cal esmentar que gran part de les àrees agrícoles del municipi es troben en 
zones amb pendents inferiors al 20%. 
 
 
 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Figura 42 Vulnerabilitat sísmica. Danys a edificis

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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3.3.2. Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques 
 
3.3.2.1.Incendis forestals 
 
Ribes de Freser té una gran superfície forestal dominada per les pinedes de pi roig, pi negre i fagedes. 
Tot i això, degut a les condicions climatològiques pròpies de la zona, els grans incendis no són habituals 
a la zona. El tipus d’incendi més freqüent és el que es produeix per causes naturals o per accident i 
crema una superfície menor a una hectàrea.  
 
Tal com s’observa al mapa del Pla de Protecció Civil d’Emergències per incendis forestals a Catalunya 
(INFOCAT), la major part del municipi es considera de baix risc d’incendi forestal. També cal esmentar 
que hi ha determinades zones on es considera un risc de nivell mig degut a la tipologia de cobertes del 
sòl. En aquestes àrees predominen matollars, prats i herbassars, conreus i algunes zones boscoses. La 
tipologia de matollars més abundant en zones de risc mig són les landes de gòdua (Sarothamnus 
scoparius) i els prats silicícoles i mesòfils amb Agrostis capillaris, Festuca nigrescens, Anthoxanthum 
odoratum i d’altres.  
 
Hi ha determinades zones que presenten un risc d’incendi alt. Una d’aquestes àrees es localitza a les 
proximitats de Ventolà, a l’oest del municipi de Ribes, mentre que l’altre indret es troba a Ribesaltes, a 
l’altra banda del municipi. Les cobertes característiques d’aquestes zones són les landes de gòdua, prats 
silicícoles, pinedes de pi roig i una petita extensió de rouredes. 
 

 
Per tal de contribuir a la prevenció i extinció dels incendis que es puguin produir, la comarca del Ripollès 
disposa de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Són associacions formades per propietaris 
forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, les quals tenen com a principals 
objectius: 
• L’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.  
• La col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin 

per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol 
altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.  

• Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de 
prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.  

• Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.  
• Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infrastructura, xarxa de camins i punts 

d'aigua.  
• Suport a l'extinció d'incendis forestal. 

 

Ribes de Freser

Pardines

Campelles

Ogassa

Planoles

Queralbs

Campdevànol

Gombrèn

Vilallonga de Ter

0́ 1 2 30,5
Kilometers

Llegenda
Risc d'incendi

Alt

Moderat

Baix

Figura 43: Mapa de risc d’incendis a Ribes de Freser

Font: Elaboració pròpia a partir de a cartografia del DMAH 
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Taula 14: Agrupació de Defensa Forestal de Ribes de Freser 

Nom ADF Núm. ADF Carrer Municipi Superficie 
forestal 

Any 
constitució 

Municipis que 
inclou 

Pardines 

Ribes de Freser 

Toses 

Planoles 

Queralbs 

La Vall de Ribes 171 Ajuntament de Campelles Campelles 24.187 1989 

Campelles 
Font: DMAH 
 
Referent a l’historial d’incendis, les primeres 
dades que es tenen són del 1970 i les de l’últim 
incendi corresponen al 1990. En aquests anys 
hi ha hagut un total de 29 incendis a Ribes de 
Freser dels quals, la meitat han cremat una 
superfície inferior a una hectàrea. Els incendis 
més grans que s’han produït han estat als anys 
1975, 1980 i 1989. Segons la tendència de la 
gràfica, s’aprecia un increment en l’efectivitat a 
l’hora d’apagar petits incendis, com succeeix 
des de 1981 fins a 1988, període en què té lloc 
l’incendi més gran del municipi. Aquest fet es 
produeix degut l’acumulació de biomassa 
combustible que no s’ha cremat en petits 
incendis i que acaba cremant tota alhora.  
 
 
 
A continuació es mostra la taula que indica l’indret on es varen produir els incendis: 

Paratge Data inici Superfície (ha) 
El Molí   31/07/1970 0,5 
Bosc de la Vila, UP núm.30 02/10/1970 0,2 
Bosc de la Vila, UP. num.34 05/10/1970 0,4 
 22/01/1972 1 
Montagut 23/02/1973 0,1 
La Muntanyeta 08/03/1973 4 
Ctra. de Ribes 27/02/1975 5 
Finca Montagut 04/05/1975 16 
La Devesa Noca, via del Cremallera 06/03/1977 1 
Roca de la Creu 13/04/1977 0,7 
Ginestar 14/11/1978 2 
Les Comes 29/11/1978 20 
Devesa Nova 03/03/1979 1 
La Cabreta 29/07/1979 2 
Vinya de Coma-Ribes Altes 17/02/1980 3 
Solana Gran 27/11/1980 48 
Costes del Molí 04/01/1981 2 
Devesa del Freixa 28/11/1981 1 
Davaseta 02/03/1982 0,5 
Bac de Perramón 05/03/1982 1,5 
Can Paloca 20/03/1982 2,5 
Solana Torruella  10/04/1983 0,5 
La Casassa 10/04/1983 3 
Nucli urbà 04/08/1984 0,7 
Els Tiradors 14/09/1988 0,09 
Roques de Sant Antoni 31/12/1988 9 
Font Pedrera 09/02/1989 0,06 
La Pedrera 14/02/1989 67,22 
Els Estiradors 14/03/1989 1,5 
Cunestrelles 23/01/1990 0,01 

SUPERFÍCIE TOTAL 194,48 
Font DMAH. 
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Figura 44: Evolució dels incendis a Ribes de Freser  

Font: DMAH

Taula 15: Historial dels incendis a Ribes de Freser 
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3.3.2.2. Contaminació de sòls i d’aigües superficials i subterrànies 
 
Les activitats ramaderes influeixen en el risc de contaminació d’aigües superficials i subterrànies, de tal 
manera que segons l’ordenança municipal d’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes porcines a Ribes 
de Freser, es pot exigir l’acreditament del pla de gestió de dejeccions ramaderes als titulars de les 
explotacions que apliquin dejeccions sobre bases agrícoles adequadament validat. Aquesta mesura 
serveix per dur un control de les explotacions i dels volums aproximats que es tracten. 
 
El risc associat a la contaminació de l’aigua per part del sector industrial es fonamenta en l’abocament 
d’aigües procedents de processos industrials i d’explotació d’aqüífers. La influència de la indústria sobre 
l’aigua a Ribes de Freser es concentra en les indústries més grans, una envasadora d’aigua, una fàbrica 
de plàstics i una tèxtil.  
 
Algunes de les surgències d’aigua properes al nucli urbà i les que es troben a l’interior presenten 
elevades concentracions de sals (Font de Sant Cristòfol, Font de la Margarideta, ...) que la fan no apta 
per al consum humà, per altra banda, cal esmentar que anteriorment s’utilitzaven amb finalitats 
terapèutiques.  
 
 
3.3.2.3. Activitats industrials, agrícoles i ramaderes 
 
A causa del risc associat a les activitats industrials, existeix el Pla d’Emergència Interior que s’activa en 
el moment en què es detecta una incidència. S’informa a les autoritats per a què en cas que sigui 
necessari, activi l’anomenat Pla d’Emergència Exterior. Amb aquest, es posa en marxa la cadena que 
alerta a diversos actuants per tal d’intervenir-hi. 
 
Els PEE són plans especials de protecció civil, i es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals 
requereix d'uns mètodes tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los. Aquests plans s'han 
d'elaborar d'acord amb les directrius bàsiques previstes a la normativa. 
 
Els riscos associats a les activitats agrícoles i ramaderes es concentra en la contaminació d’aqüífers i en 
la possible introducció d’espècies invasores, plagues o malalties al medi natural o a les espècies de la 
zona per accident.  
 
3.3.2.4. Transport de mercaderies perilloses 
 
Ribes de Freser no disposa de cap ordenança que reguli el transport de mercaderies perilloses per 
l’interior del nucli urbà degut la baixa freqüència de pas. Cal esmentar que el ferrocarril no s’utilitza per al 
transport de mercaderies. El municipi es troba en una comarca que no es considera molt industrialitzada, 
de tal manera que, per les seves característiques no és necessària la redacció del Pla d’Emergències per 
Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril a Catalunya.  
 
3.3.2.5. Altres riscos 
 
En cas que al municipi existís un tipus de risc concret que no es consideri especial, es podria elaborar un 
pla específic com a resposta per tal de mitigar els danys que pugui produir. Altres riscos poden ser 
contaminació atmosfèrica, problemes amb aigües superficials o subterrànies, etc. 
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3.3.3. El Pla d’Emergència Municipal i els plans d’actuació 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser ha signat un conveni amb la Universitat de Girona per l’elaboració de la 
documentació que li és d’aplicació segons estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya i el Decret 210/99, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració 
i homologació dels plans de protecció civils municipals. Aquest Pla compren: 
 

⇒ Document bàsic del Pla d’Emergència Municipal. 
 
⇒ Ribes de Freser és un dels municipis que ha de realitzar el Pla 

Especial d’Emergències per Incendis Forestals (INFOCAT) degut a 
la seva vulnerabilitat. 

 
⇒ El Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya 

(NEUCAT), té una importància destacable a tota la comarca degut 
a la climatologia existent. Per a cada zona s’estableixen uns llindars 
de precipitacions en forma de neu depenent de diversos 
paràmetres, de manera que en superar-los, el pla es posa en 
funcionament. Els objectius del pla són: informar amb la màxima 
antelació possible del risc de nevades, afrontar les emergències 
amb una estructura organitzativa ben constituïda així com aplicar 
uns procediments d’actuació que augmentin l’eficàcia de la 
resolució de l’emergència i informar a la població de la situació i 
oferir consells i instruccions per minimitzar els riscs. 

 
⇒ El municipi presenta una intensitat sísmica igual o superior a VII 

amb un període de retorn de 500 anys segons el mapa de 
Perillositat Sísmica degut a què l’àrea pirinenca és una zona amb 
considerable activitat sísmica. Per aquest motiu es troba inclòs a la 
llista dels municipis que han de realitzar el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM). Els PAM formen part del Pla Especial d’Emergències 
Sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

 
⇒ Referent al risc d’inundacions, cal esmentar que l’Agència Catalana de l’Aigua ha impulsat un 

Programa de Xoc per a la Prevenció d’Inundacions a Catalunya en el que es pretén actuar sobre 
aquells punts que puguin suposar un perill d’inundació per tal que permetin un desguàs adequat. 
Els rius Freser, Rigard i Segadell al seu pas per Ribes de Freser es troben inclosos en el llistat 
de zones crítiques sobre les que s’ha d’actuar per tal de reduir el risc d’afectació a la població. 

 

Figura 45: Mapa de risc sísmic 
a les comarques gironines 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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3.3.3.1. Organització municipal de la Protecció Civil  
 
Tal com es regula en el decret 210/99, el PEM ha d’establir la distribució de funcions i responsabilitats en 
cas d’emergència. Cal tenir en compte que en cas que s’hagin d’activar plans especials, no s’inclouran 
les persones que no pertanyin a l’àmbit municipal. 
A la taula es mostren tots els components que s’han d’organitzar per poder afrontar adequadament les 
possibles emergències que afectin al municipi: 
 

Taula 16: Distribució de funcions i responsabilitats 
Organització municipal 

Responsable municipal de l’emergència 

Coordinador municipal 

Cap del grup local 
d’intervenció 

Cap del grup d’ordre i 
d’avisos a la població 

Cap del grup local sanitari 

Cap del grup local logístic 
i d’acollida 

Consell assessor 

Representant municipal 
del Pla especial 

Comitè 
d’emergència 

Gabinet d’informació  

Grup local d’intervenció: 

Grup local sanitari 

Grup local logístic i d’acollida i suport 
Grups 
actuants 

Grup local d’ordre, avisos i evacuació 

Centre de coordinació municipal (CECOPAL) 

Centre receptor d’alarmes (CRA) 

Centre de comandament avançat (CCA) 

Centre de coordinació operativa territorial de 
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coordinació 

Centre de coordinació operativa de Catalunya 
(CECAT) 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Risc d’inundació alt a Ribes de Freser 
 
- Punts amb risc d’inundació mig-alt a Ribes de Freser: 
 

Nom Risc 

Pont de la carretera de Queralbs sobre el Freser a 
l’entrada de Ribes Alt 

Sistema d’obres de pas a la confluència entre el Freser 
i el Segadell Alt 

Pont sobre el Freser aigües amunt de la cofluència amb 
Rigard Alt 

Pont del Balandrau Alt 
Pont sobre el Rigard en el centre del casc urbà de 
Ribes Alt 

Ponts sobre el Rigard a Ribes, al començametn de la 
collada Mig 

Insuficient capacitat de desguàs de la llera en tot el 
tram de Ribes de Freser. Alt 

Insuficient capacitat de desguàs en el tram de Ribes de 
Freser. Alt 

Insuficient capacitat de desguàs del Segadell en el tram 
urbà de Ribes de Freser. Alt 

 
Elevat risc sísmic a Ribes de Freser 

 
Ribes de Freser presenta un risc sísmic d’intensitat VIII en una escala d’entre el VIII amb un sòl de tipus 
B, és a dir, semicompactat tou amb unes velocitats de les ones S d’entre 150 i 400 m/s. 
 

Construcció de terrasses per reduir l’erosió 

 
- Ribes de Freser té la majoria de les àrees urbanitzades en les terrasses fluvials del quaternari. 

Aquestes zones contenen materials no consolidats que poden presentar determinats problemes 
d’inestabilitat per la seva estructura o pel seu grau de compactació. El sòl que es troba en zones 
fluvials estarà saturat d’aigua en determinades èpoques de l’any, fet que pot ocasionar problemes 
en les edificacions. 
 

- A causa dels forts pendents existents de manera general arreu del municipi, l’erosió del sòl és un 
risc inherent a les zones muntanyoses del terme municipal  

 
Risc d’incendis moderat 

 
- Segons el Pla de Protecció Civil d’Emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), el 

municipi de Ribes de Freser es considera zona amb un risc d’incendi entre baix i moderat, tot i que a 
les proximitats de Ventolà hi ha una zona amb un risc alt. 

-  Des de 1970 a 1990 s’han cremat 194,48 ha, majoritàriament per negligències. 
 

La majoria de les fonts naturals són no potables 

 
- Elevades concentracions fan de les surgències d’aigua no apta per al consum humà. 
 

Plans d’emergència d’aplicació a Ribes de Freser 

- Pla d’Emergència Municipal. 
- Pla d’Emergències per Incendis Forestals (INFOCAT), d’obligada realització degut a la vulnerabilitat 

del municipi. 
- Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT) 
- Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 
- Pla d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT) 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.3.4. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 RIBES DE FRESER ESTÀ EN FASE D’ELABORACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL  
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser va signar un convenir amb la UdG per tal d’elaborar el Pla 
d’Emergència Municipal, en el que s’inclou el document bàsic del Pla d’Emergència, l’INFOCAT, el 
NEUCAT, el SISMICAT i l’INUNCAT. Amb aquest document es determina el desplegament les 
actuacions i que s’han de realitzar en cas de produir-se una situació d’emergència. Actualment, en cas 
d’emergència la Generalitat de Catalunya activa el tipus de pla en funció del risc a nivell supramunicipal.  
 
 

 RIBES DE FRESER PRESENTA UN RISC D’INCENDI BAIX EN GRAN PART DEL TERRITORI 
 
Per les característiques meteorològiques i el tipus de les cobertes i usos del sòl del municipi, el risc 
d’incendi que presenta és baix en la majoria del territori exceptuant determinades àrees localitzades al 
nord-oest. De manera general, a les zones forestals els correspon un risc baix d’incendis, mentre que a 
les àrees on predominen els usos agroramaders el risc considerat és mig. Cal esmentar que a les 
proximitats dels nuclis de Ventolà i Ribesaltes, el risc incrementa degut a la presència de la població.  
 
Cal esmentar que tot i el risc baix – moderat del terme, està obligat a la redacció de l’INFOCAT per la 
vulnerabilitat enfront els incendis.  
 
 

 LA MAJORIA DELS INCENDIS QUE S’HAN PRODUIT HAN CREMAT UNA SUPERFÍCIE MENOR 
A UNA HECTÀREA 

 
Al municipi s’han donat pocs incendis, un total de 29 incendis al llarg de 20 anys, dels quals tan sols 4 
han superat les 10 ha cremades. Segons les dades de les quals es disposa, cada vegada l’eficiència en 
extinció d’incendis és més elevada i les superfícies cremades són menors. Per altra banda, també cal 
esmentar que en el moment en què es produeix un incendi de magnitud més gran, el control és més 
complicat degut a l’acumulació de biomassa combustible al territori. 
 

 A RIBES DE FRESER S’HAN DETECTAT NOU PUNTS CRÍTICS EN CAS D’INUNDACIONS 
 
A Ribes de Freser hi conflueixen el Segadell, el Rigard i el Freser. La presència de diversos cursos 
fluvials incrementa el risc d’inundació de la zona degut a l’increment de cabal en cas d’avinguda. A partir 
d’estudis realitzats per l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha detectat la insuficiència de desguàs en 9 punts 
del nucli urbà de Ribes de Freser. 
 
Cal esmentar que la llera fluvial al seu pas pel nucli urbà està confinada mitjançant uns talussos 
construïts. 
 
 

 EL MUNICIPI ES TROBA EN UNA ZONA AMB RISC SÍSMIC ELEVAT  
 
Tota la comarca es troba dins de la zona 4, considerada de risc sísmic elevat amb intensitats màximes 
en un període de 500 anys d’entre VII i VIII. A més, de manera general Ribes de Freser té un sòl 
semicompactat tou.  
 
Degut a aquestes característiques, totes les edificacions han d’incloure les normes sismoresistents a la 
seva estructura per tal de pal·liar els danys que pugui produir un sisme sobre la població. Les mesures 
que s’han d’aplicar es troben descrites al Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la 
norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02). 
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 A RIBES DE FRESER HI HA ZONES SUSCEPTIBLES D’INESTABILITAT  
 
Degut als materials que conformen el territori i les vessants inclinades característiques del relleu pirinenc, 
el municipi té risc d’inestabilitats en determinades zones. A les àrees amb predominància de lutites es 
poden produir lliscaments en massa en funció dels plans d’estratificació. 
 
Per altra banda, considerant la presència d’àrees amb domini calcari i la naturalesa de l’aqüífer de la 
zona, cal esmentar el possible risc que es pot donar per col·lapse associat a les roques evaporítiques. 
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3.3.5. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 
 

Punts forts 

- Ribes de Freser té un risc baix d’incendi forestal 

- Les zones inundables tenen una àrea petita degut a l’encaixonament dels cursos fluvials 
als fons de vall 

- Els mecanismes d’extinció de petits incendis cada vegada són més efectius  

- El municipi compta amb la presència de l’ADF Vall de Ribes 

 
Punts febles 

- El risc sísmic de tota la comarca és elevat 

 

Oportunitats 

- El Pla d’Emergència Municipal està en fase d’elaboració  

 

Amenaces 

- S’han detectat 9 punts crítics en cas d’inundació degut a la insuficient capacitat de desguàs

- Hi ha determinades vessants susceptibles d’inestabilitat degut als forts pendents i a la 
litologia predominant 
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3.4. Mobilitat 
 
A. Memòria descriptiva 
 
L’any 1993, el Vè Programa Comunitari de Política de Gestió i Actuació en matèria de Medi Ambient, va 
introduir que la continuïtat de l’activitat humana i el desenvolupament econòmic depenen de la qualitat i 
la protecció de l’entorn i dels recursos naturals. La mobilitat, el transport utilitzat i l’accessibilitat d’un 
municipi són indicadors que permeten avaluar tant paràmetres ambientals com paràmetres 
socioeconòmics de la població.  
 
La mobilitat fa referència al desplaçament, i s’entén per desplaçament com l’acció de moure’s d’un lloc a 
un altre utilitzant un o diversos mitjans de transport. Així doncs, la mobilitat és el desplaçament realitzat 
per una persona a causa de la vida quotidiana, com és el lloc de treball i estudi, i donat a altres factors 
com són les vacances, l’oci i les sortides de finals de setmana en algunes ocasions. 
 
Amb tot això, es pot concloure que la mobilitat depèn de les característiques dels membres de la 
població (edat, sexe, etc.) i de la distribució territorial dels orígens i les destinacions dels desplaçaments 
(lloc de residència, treball, estudi, etc.).  
 
La Carta europea dels drets del vianant, de 12 d’octubre de 1988, indicava que el vianant té dret a viure 
en centres urbans o en pobles urbanitzats a mida de l’home i no del cotxe. A més, especificava que les 
poblacions han de disposar d’infrastructures accessibles a peu o amb bicicleta.  
 
Així mateix, el Llibre verd del medi ambient urbà, 1990, considera que un dels objectius més importants 
de la gestió i la política ambiental és proporcionar un entorn atractiu als habitants de les ciutats.  
 
Aquests dos documents, doncs, fan referència a una mobilitat sostenible i a una accessibilitat de les 
persones en un entorn agradable.  
 
Actualment, hi ha un augment de la mobilitat que es veu afavorit per l’automòbil particular, però això 
comporta una disminució de la seguretat, de les condicions de desplaçament i de la qualitat de vida. 
L’automòbil significa independència, però també significa un augment del soroll, de la contaminació 
atmosfèrica, del consum dels recursos humans i una disminució dels espais destinats als vianants. 
 
 
3.4.1. Mobilitat supramunicipal 
 
3.4.1.1. Xarxa de carreteres 
 
La xarxa viària del municipi de Ribes de Freser s’estructura en dos nivells: Xarxa supramunicipal (xarxa 
bàsica i comarcal), que comunica el municipi amb les poblacions exteriors, i la xarxa local que connecta 
les diferents zones del municipi. 

La xarxa viària supramunicipal, que comunica Ribes amb altres municipis, està formada per les següents 
carreteres, les quals es representen en la figura que es mostra a continuació: 
 
- N-152: Té la seva arribada per la part Sud del municipi, i la sortida en direcció Puigcerdà per la part 

Oest. És la carretera de més envergadura que passa pel municipi, ja que les restants són comarcals 
 

- GIV-5217: Aquesta, és una carretera local d’alta muntanya, que comunica Ribes de Freser amb 
altres municipis com per exemple Queralbs. 
 

- GIV-5262: És una carretera d’alta muntanya que surt per la part Est del municipi en direcció 
Pardines. 

 
En l’esquema següent, apareix tot el tramat viari que comunica els municipis de la comarca del Ripollès. 
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Figura 46: Mapa de carreteres comarcal 2004: 
 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de mobilitat. 
 

3.4.1.2. Mobilitat intermunicipal 

 
3.4.1.2.1. Mobilitat intermunicipal obligada 
 
La mobilitat entesa com els desplaçaments realitzats per moure’s d’un lloc a un altre, depèn 
principalment del motiu del desplaçament, del mitjà de transport, del sexe i de l’edat. La mobilitat 
obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o d’estudi, mentre que 
la mobilitat no obligada és aquella que es realitza a causa de l’oci. 
 
A partir de les Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) que es realitzen mitjançant el padró municipal 
d’habitants, es pot extreure la informació derivada de la mobilitat obligada. Actualment, es disposa de les 
dades de les EMO realitzades el 1991, 1996 i 2001. 
 
En els següent gràfics es representen els desplaçaments intermunicipals, o sigui els desplaçaments 
entre el municipi de Ribes de Freser i altres municipis, exceptuant els desplaçaments a l’interior del 
municipi. 
 
En el gràfic següent es representa el nombre 
moviments obligats totals i desglossats que tenen 
com a destí o origen en el municipi de Ribes. En el 
últim període de 1996 a 2001, el nombre de 
desplaçaments ha disminuït en un 24% mentre que 
des de 1986 a 1996 l’increment de desplaçaments 
va ser de 82%, essent el 1996 l’any que es va donar 
el nombre màxims de desplaçaments. 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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Respecte el desplaçaments totals desglossats, on es veu que la disminució dels desplaçaments es deu 
majoritàriament a la mobilitat per motius d’estudi, ja que aquesta ha disminuït molt sobtadament des de 
1996 a 2001, per contra la mobilitat obligada per motius de treball també ha disminuït però molt lleument. 
 
La gràfica següent mostra el sentit dels desplaçaments totals que es produeixen al municipi de Ribes de 
Freser, aquest poden fins altres municipis o a l’invers, cap al municipi de Ribes de Freser. 
 

Figura 48: Principals fluxos de mobilitat en el municipi de Ribes de Freser.2001 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Per norma general, sempre són més nombrosos els desplaçament a fora del municipi que els de 
trajectòria inversa, però es pot veure com hi ha una modificació del comportament en l’any 1996, on els 
nombre de desplaçaments des de fora del municipi es major que els que surten del municipi fins altres 
municipis. 
 
A continuació es compara l’evolució del nombre de desplaçaments en aquests últims 20 anys, amb 
l’evolució de la població del municipi de Ribes de Freser, tal i com s’observa en la següent figura: 
 

Figura 49: Relació entre la població i el nombre de desplaçaments. 

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

 
En aquests últims anys (1986-2001) la població s’ha vist reduïda en aproximadament un 25%, els 
desplaçaments totals també han patit un petit augment respecte el 1986, però han disminuït 
considerablement respecte l’any 1996 el que significa en part, que s’ha perdut la necessitat de traslladar-
se, sobre tot per motius laborals, ja que Ribes de Freser en els últims anys s’ha dedicat a potenciar el 
sector turístic, el qual genera oferta de treball.  
 
En la següent figura es mostren els punts d’origen i destí dels desplaçaments diaris cap al municipi de 
Ribes de Freser i cap a altres municipis, per motiu de treball i estudi: 
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Figura 50: Punts d’origen i destí dels desplaçaments intermunicipals, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
En termes generals, el municipi de Ribes de Freser és exportador de desplaçaments, ja que un 56,5% 
dels desplaçaments totals es fan cap altres municipis, majoritàriament a d’altres comarques catalanes. 
 
Un alt percentatge dels desplaçaments diaris cap al municipi tant per motius laborals (90,7%) com per 
estudi (75%) són de la mateixa comarca, mentre que els desplaçaments externs es realitzen 
principalment cap a municipis d’altres comarques principalment per motius d’estudi. 
 
Referent a la mobilitat obligada per motius de treball, els desplaçaments d’entrada i sortida del municipi 
de Ribes es troben molt igualats, sent els de sortida a altres municipis de la comarca un poc més grans. 
 
A continuació es mostren dues figures en les quals s’aprecia els orígens dels moviments des d’altres 
municipis i les destinacions en aquests desplaçaments diaris, ambdues per motius de treball. 
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Figura 51: Orígens i destinacions de la mobilitat per treball. 2001. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
De totes les destinacions i orígens per motius de treball, és el municipi de Ripoll el que genera més 
moviment d’entrada o sortida, un 24% dels desplaçaments obligats per motiu de treball van de Ribes fins 
Ripoll, però un 48% dels desplaçaments obligats per motius de treball van de Ripoll fins Ribes, aquest fet 
es deu a que el municipi de Ribes té un sector industrials força implantat i un fort sector hostaler que 
també genera llocs de treball. 
 
Altres dades significatives són que la segona destinació fins altres municipis és Barcelona amb un 15% i 
en tercer lloc és Queralbs, que també compta amb un important sector hoteler a la Vall de Núria. 
 
En sentit contrari, la gent que arriba a Ribes, en primer lloc té com a origen Ripoll, com s’ha esmentat 
abans, seguidament Campdevànol amb un 26% i en tercer lloc es troba St. Joan de les Abadesses amb 
un 4%. 
 
Figura 52: Principals orígens i destinacions per motius de treball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Respecte els desplaçaments de sortida a més de dirigir-se principalment al municipi de Ripoll, també 
apareix Barcelona, Queralbs i Campdevànol majoritàriament. 
 
En referència a desplaçaments per motius d’estudi, les principals destinacions són poblacions o ciutats 
on es poden trobar més serveis educatius, es per això que amb un 36,9 % es troben Barcelona i Ripoll 
com destinacions principals. S’ha de dir que aquestes dades són per alumnes amb més de 16 anys que 
no treballen, de tal manera es tracta d’estudis superiors com són: batxillerat, formació professional o 
nivells universitaris. Seguidament d’aquestes dos destinacions principals, es troben la ciutat de Vic, com 
cap de la comarca d’Osona i Girona ciutat. 
 
A continuació es planteja el mateix anàlisi per tots aquells moviments d’entrada i sortida del municipi de 
Ribes de Freser però per motius d’estudi. 
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Figura 53: Destinacions i orígens de la mobilitat per estudi. 2001. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Les següents figures mostren els desplaçaments al voltant del municipi de Ribes en valors absoluts: 
 
Figura 54: Principals destinacions i orígens per motiu d’ estudi. 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Respecte a la mobilitat en relació als estudis, s’observa que són molt pocs els alumnes que acudeixen a 
Ribes de Freser, mentre que per contra les principals destinacions des del municipi de Ribes són 
Barcelona, Ripoll, Vic i Girona, totes elles capitals de província o comarca, amb molts serveis pel que fa a 
l’educació superior. 
 
Per tal d’analitzar els mitjans de transport utilitzats en els desplaçaments, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya els ha agrupat de la següent manera: 
 

Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d'empresa, etc.  
Privat: cotxe, moto o bicicleta.  
Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. 
 

L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer el 2001, va afegir noves modalitats 
combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadants es desplacen amb el mateix mitjà de 
transport i a més a més apareix un nou rang anomenat “No aplica” que engloba diverses opcions que no 
estan tractades en el anàlisi. 
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En la figura següent es presenten el nombre de desplaçaments segons el mitjà de transport utilitzat, en la 
mobilitat intermunicipal obligada, amb motiu laboral, i per estudi. 
 
Figura 55: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments 2001. 

 
 
 
En els quatre anys que es troben representats, la utilització 
del transport privat ha suposat més d’un 50% dels 
desplaçaments intermunicipals totals. A l’any 1996 arriba a 
representar el 72% mentre que 5 anys després disminueix 
fins el 61% a causa d’una disminució general dels 
desplaçaments. 
 
 
 
 

 
 

 
Des del Consorci Ripollès Desenvolupament es va realitzar un estudi per tal de millorar el servei dels 
transport públics amb àmbit comarcal. La següent taula està extreta d’aquest estudi, on es veu l’evolució 
de la utilització del transport col·lectiu i privat en tot Ripollès. 

 
 
 

 
A l’any 2001 el 90% dels desplaçaments 
intermunicipals per qüestió de treball o estudis es 
portava a terme amb transport privat, i la resta 
(10%) amb transport col·lectiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La gràfica següent, mostra els mitjans de transport desglossats per destinació i per motius de treball o 
d’estudi. 

Figura 56: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments desglossats 2001. 
 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

29%
22%

10%

90%
78%

71%

0

20

40

60

80

100

120

1991 1996 2001

Col·lectiu Privat

Figura 55: Comparació percentual en la utilització dels mitjans de 

Font: Pla de millora dels serveis de transport públics
. Ripollès Desenvolupament. 

0

50

100

150

200

250

300

350

Des de Ribes Cap a Ribes Des de Ribes Cap a Ribes

RESIDÈNCIA-TREBALL RESIDÈNCIA-ESTUDI

D
es

pl
aç

am
en

ts
 d

ia
ris

Col·lectiu Individual Altres No aplica

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

266 249 290

110

290
393

750

511

38

204

17

2

10

0

200

400

600

800

1000

1200

1986 1991 1996 2001

N
º 

de
 d

es
pl

aç
am

en
ts

Col·lectiu Individual Altres Individual/Col·lectiu No aplica



 
102 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

La gràfica anterior es centra en les dades recollides en 2001 i les es desglossa  segons els origens i 
destins d’aquests desplaçaments i els mitjans de transport emprats. 
 
L’àmbit laboral és el motiu que més desplaçaments intermunicipals genera i es dóna majoritàriament 
amb transport individual tant en l’entrada com en la sortida del municipi de Ribes de Freser. En canvi el 
transport col·lectiu és majoritari pels desplaçaments des de Ribes en qüestió d’estudis. Una última dada 
significativa és la quantitat de desplaçaments que no s’apliquen a aquestes tipologies de desplaçaments.  
 
A continuació es mesura el temps dels desplaçaments per anar a treballar juntament amb el temps de 
desplaçaments per anar a estudiar. 

 
 

 
 
Malgrat hi hagi molta quantitat de 
desplaçaments on no s’apliquen aquestes 
mesures de temps, la majoria de 
desplaçaments són de menys de 10 minuts o 
d’entre 10 i 20 minuts com màxim. És a dir, 
es tracta principalment de trajectes de curta 
distància. Aquestes dues modalitats 
representent un 37% i un 17% 
respectivament, es a dir més d’un 50% del 
total de desplaçaments. 
 
 

 
Una dada important, es saber quina activitat desenvolupen aquelles persones que es desplacen per 
treballar, per tal de comprobar, si existeix alguna tendència. Per això s’han emprat les dades de l’Institut 
d’Estadística Català, referents a la localització de l’ocupació per branques d’activitats amb dades de l’any 
2001. 
 
Figura 58: Tipologia de desplaçaments referent a l’activitat professional 2001. 

 
En la societat que ens ocupa, el sector primari 
compta amb molt pocs treballadors, ja que 
avui en dia la majoria de la població es dedica 
al sector secundari i principalment al sector 
terciari. El sector primari dedicat a l’explotació 
directa dels recursos naturals, com són la 
ramaderia i l’agricultura compta amb 32 
habitants a Ribes de Freser. Referent al 
sector secundari la població que resideix i 
treballa en el municipi és la gran majoria, 
igualment passa en el sector terciari. 
 
 
 

 
 

3.4.1.2.2. Mobilitat intermunicipal no obligada 
 

Per a conèixer l’impacte ambiental d’una carretera s’ha de tenir en compte la quantitat de vehicles que 
circulen per aquesta, la tipologia de vehicles, la velocitat, l’estat del paviment, etc.  

El paràmetre IMD (Intensitat mitjana diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles que circulen per 
una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles que circulen per una 
determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per tipologia de vehicles i per sentit de 
circulació. 

El trànsit de les Carreteres que circulen per Ribes de Freser es controla a través de la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (carreteres intercomarcals), i per la Diputació de Girona 
(carreteres regionals), mitjançant diferents estacions de control de trànsit. Algunes de les estacions de 

Figura 57: Temps destinats per als desplaçaments totals 2001

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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control no es troben a Ribes de Freser, però les dades obtingudes són representatives del trànsit que 
circula pel municipi. En la següent taula es mostren les IMD de les carreteres de Ribes de Freser. 

 
3.4.1.3. Intensitat de trànsit 
 
Per a conèixer l’impacte ambiental d’una carretera s’ha de tenir en compte la quantitat de vehicles que 
circulen per aquesta, la tipologia de vehicles, la velocitat, l’estat del paviment, etc.  

El paràmetre IMD (Intensitat mitjana diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles que circulen per 
una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles que circulen per una 
determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per tipologia de vehicles i per sentit de 
circulació. 

El trànsit de les Carreteres que circulen per Ribes de Fresser es controla a través de la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (carreteres intercomarcals), per la Diputació de Girona 
(carreteres regionals), i per el Ministerio de Fomento (carreteres nacionals) mitjançant diferents estacions 
de control de trànsit. Algunes de les estacions de control no es troben a Ribes de Freser, però les dades 
obtingudes són representatives del trànsit que circula pel municipi. En la següent taula es mostren les 
IMD de les carreteres de Ribes: 

Taula 17: Intensitat Mintjana Diaria de la xarxa supramunicipal 
Ctra. Estació PK estació IMD %VP  Any 

N-152  304-417 95,514 1.265 8,00% 2002 

p.k.: punt quilomètric. Vp: Vehicles pesants. 
Font: Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i Ministeri de Fomento. 

 
L’única via de transport que té el seu pas per Ribes de Fresser del que es disposen dades de l’Intensitat 
Mitjana Diària,és la N-152. Compte amb una mitjana de 1.256 vehicles per dia, dels quals un 8% es 
consideren vehicles pesants. És una carretera d’un carril per cada sentit i un voral aproximadament de 
90 cm. 
 
3.4.2. Mobilitat dins el municipi 
 
3.4.2.1. Parc mòbil 
L’índex de motorització relaciona el nombre de vehicles amb els habitants (índex de motorització = 
nombre de vehicles x 1.000 habitants), per la qual cosa és un índex que permet fer comparacions, sobre 
l’augment o la disminució de la possessió de vehicle entre els diferents anys. 

En l’any 2005 un total de 1.366 vehicles van pagar l’Impost de Circulació, aproximadament hi ha 1,5 
persones per cada vehicle, ja que Ribes en aquest any comptava amb 2.044 habitants. 

 
Figura 59: Distribució de la tipologia de vehicles 2004. 

 
En la figura s’observen els percentatges 
corresponents a la tipologia de vehicles que 
actualment hi ha en el municipi de Ribes de 
Freser. El grup dels turismes representa el 78% 
dels vehicles i el segon grup majoritari, amb un 
14%, que es refereix a altres vehicles, inclou els 
ciclomotors i motocicletes. 
 
 
 
 
 
 

Font: Consell Comarcal del Ripollès 
 
 
No s’ha pogut comparar l’índex de motorització de 2005 amb altres anys, perquè les últimes dades són 
del Consell Comarcal del Ripollès i la classificació que fan servir no correspon a la de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, on les dades estan agrupades de diferent manera. Es per això que només es 
pot comparar l’índex de motorització de turismes, que per contra és la quantitat de vehicles més elevada.  
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Figura 60: Índex de motorització. 2005 

Font: Consell Comarcal del Ripollès i l’ Institut d’Estadística de Catalunya 
 
En la figura s’aprecia com l’índex de motorització ha anat augmentat gradualment. En els primers anys 
de la dècada dels noranta, augmenta molt lleument però a partir de 1996 augmenta amb un major ritme. 
La dada més alta es dóna en l’any 2005 amb un índex de 668,3 vehicles per cada 1000 habitants. 
 
A continuació es presenta una taula on es pot comparar l’índex de motorització en diferents nivells 
territorials:  

Taula 18:Comparació de l’índex de motorització 2004. 
Ambits 
d’estudi Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Total 

Ribes 427,25 54,41 147,06 660,78 
Ripollès 485,7 69,83 166,2 750,32 
Catalunya 453,49 65,04 104,88 644,52 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
El municipi de Ribes té un índex de motorització menys elevat que la comarca del Ripollès però si es 
compara amb el nivell de Catalunya, aquest últim és el més baix de tots tres. Aquest fet es degut a la 
gran densitat de població que hi ha en les grans ciutats catalanes, i a la major utilització que aquestes 
fan del transport públic. En canvi en zones més rurals el nombre de vehicles privats és més elevat, degut 
bàsicament a que el transport públic es troba molt limitat i a que els desplaçaments per motius laborals, 
d’estudi o per accedir als servei, entre d’altres, són majors. 
 
En relació amb el que s’ha dit en el paràgraf anterior, si s’observa l’índex de motocicletes és més elevat a 
nivell de Catalunya, es suposa que és per la mateixa raó, ja que en les ciutats més grans són més 
nombroses les motocicletes o ciclomotors degut a la seva comoditat alhora d’aparcar i de circular. 
 
3.4.2.2 Intensitat trànsit intern 
 
No existeixen dades municipals sobre la Intensitat Mitjana Diària (IMD) dels carrers de Ribes. Així doncs, 
les dades de IMD dels principals carrers del centre urbà de Ribes de Freser s’han extret del treball de 
camp realitzat per DEPLAN. 
 
Per conèixer la distribució del trànsit d’alguns carrers de Ribes de Freser, s’han realitzat aforaments 
manuals de vehicles en els diferents carrers i avingudes, per tal de calcular l’IMD. El treball de camp ha 
consistit en realitzar mesures manuals de 10 minuts, durant els dies 8 i 10 de novembre de 2006. No 
s’han fet aforaments durant les hores puntes, ja que el trànsit comptabilitzat durant aquests períodes no 
seria vàlid a l’hora de calcular la quantitat de vehicles diari. Així doncs, les mesures s’han realitzat en 
l’horari comprès entre les 9:00 – 14:00 hores i les 15:00 – 18:00 hores. 
 
En els aforaments s’ha controlat el pas de vehicles en els dos sentits de circulació, i s’ha distingit les 
categories següents: 
 

- Vehicles de pes inferior a 3,5 tones. 
- Vehicles de pes superior a 3,5 tones. 
- Motocicletes i ciclomotors. 
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Els punts de mesura han estat escollits en funció de la seva importància d’entrada-sortida al centre urbà, 
zones residencials i urbanitzacions.  
 
A partir dels resultats obtinguts, s’ha extrapolat la intensitat mitjana diària (IMD) per tal de conèixer la 
intensitat de trànsit que circula diàriament per cada punt. L’extrapolació s’ha efectuat aplicant la 
metodologia del Centre d’Estudis del Transport Urbà (CETUR) de França, mitjançant la qual es multiplica 
el valor resultant del treball de camp per sis, per tenir els vehicles per hora, i per disset, obtenint els 
vehicles diaris i per tant la IMD. De totes maneres, s’ha de tenir en compte que es tracta de mostres 
puntuals i per tant els valors són orientatius. 
 
En la taula a continuació es mostra un resum de totes les dades recollides en el treball de camp les quals 
són la IMD total i el percentatge de vehicles pesats dels punts de mesura. 
 

Taula 19: IMDs de la xarxa viària local del municipi de Ribes de Freser. 
 

PM Adreça IMD %Vp 

1 Carrer Sant Quintí 21 4.896 0,0 
2 Plça Ajuntament (senar) 2.736 0,0 
3 Crta Puigcerdà 20 2.448 11,8 
4 Passeig Angel Guimerà 3.456 16,7 
5 Carrer Ntra Sra de Gràcia nº6 1.440 10,0 
6 Carrer Núria nº8 1.296 11,1 
7 Carrer Massana 2.016 7,1 
8 Carrer Estibadors 288 0,0 
9 Carrer Fontalba 1.008 0,0 

10 Carrer Bonavista 144 0,0 
- Carrers o vies peatonals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del treball de camp. 

 
A continuació es mostra l’aranya de trànsit aproximada del municipi, amb la ubicació dels punts de 
mesura, segons els resultats del treball de camp: 
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Figura 61: Ubicació punts de mesura dins del cas antic del municipi de Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia 
 
La principal classificació que es pot portar a terme segons la Intensitat Mitjana Diària és la següent: 
 

 IMD <1.000: Zones més residencials i no lligades al centre urbà del municipi, com són el carrer 
Estibadors que dona al carrer Bonavista. 

 
 IMD = 1.000-2.000: carrers secundaris però que participen en la comunicació de Ribes de 

Fresser amb altres municipis, com per exemple el carrer Núria. 
 

 IMD = 2.000-3000: carretera direcció Puigcerdà, N-260, el carrer major on s’hi troba la placa de 
l’Ajuntament i per últim el carrer Massana accés també directe des del municipi de Pardines. 

 
 IMD = 3.000-4000: el Passeig Àngel Guimerà, també via urbana molt concorreguda que 

travessa tot gran part del municipi. 
 

 IMD > 4000: el rang més elevat és el registrat al carrer Sant Quintí, via d’accés directa a la 
plaça de l’ajuntament de Ribes de Freser. 
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S’ha de dir però que els dies que es varen realitzar les mesures, el carrer Eres estava en obres i que 
aquest fet va modificar el trànsit quotidià que hi ha pel municipi de Ribes. Tot i així, la via amb unes IMDs 
més elevada és el carrer de Sant Quintí on conflueixen els vehicles que volen accedir al nucli urbà pel 
carrer Major i els que es dirigeixen per la N-260 direcció Puigcerdà. 
 
En canvi si ens centrem en la concentració de vehicles pesants, és el Passeig Angel Guimerà qui 
concentra una major proporció, ja que és el pas dels vehicles que baixen de Pardines i Queralbs, direcció 
Campdevànol o Ripoll majoritàriament. 
 
 
3.4.2.2. Xarxa viària 
 
3.4.2.2.1. Xarxa viària 
 
La xarxa viària del municipi de Ribes de Freser es condiciona per diferents elements tant naturals com 
antròpiques. Les infrastructures naturals són els tres rius que tenen els seu pas per dins del nucli urbà. 
Per l’extrem Nord arriba el riu Freser que travessa el nucli del Nord a Sud, alhora el riu Segadell té la 
seva entrada per la vessant Nord-Est, que desemboca en el riu Freser en el centre del nucli urbà. Pel 
extrem Oest arriba el riu Rigard que també desemboca en el riu Freser un pocs metres més davant.  
 
Les infrastructures antròpiques són les relaciones amb les comunicacions. En el municipi de Ribes de 
Freser té inici el Cremallera de Núria amb destinació la Vall de Núria, on cada any molts turistes tant 
d’hivern relacionats amb l’esquí, com d’estiu accedeixen a l’alta muntanya amb ell. Connectat al 
cremallera es troba l’Estació de Renfe, a la part sud del municipi per on únicament passa una línia de 
trens que és la que es dirigeix a Puigcerdà amb origen a Barcelona. 
 
És la N-152 la que arriba pel Sud i travessa el municipi. Aquesta segueix fins Planoles, Tosses i a pocs 
km abans d’arribar a Puigcerdà es troba la N-260. Per la vessant Est i per la part Nord surt la GIV-5217 
amb destinació Queralbs. 
 
 
 
El municipi de Ribes, no té establert cap zona d’ús exclusiu 
per peatons, tot i que en el centre el paviment és amb 
llambordes, la circulació és unidireccional i existeix un límit de 
velocitat en 20km/h avisant del pas de vianants, tal i com 
mostra la imatge de la dreta. Les voreres en general són 
estretes per tot el municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2.2.2. Aparcaments 
 
El municipi de Ribes de Freser té 5 parkings gratuïts que sumen en total 293 places repartits pel nucli 
urbà i actualment es troba en projecte la construcció d’un més. 
 
Dos d’aquests es troben associats a les estacions del Cremallera de la Vall de Núria per tant són de 
titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El primer d’aquests dos, es troba a la entrada 
Sud del municipi. És un pàrking amb 32 places per turismes i 5 places d’autocar. 
 
La seva gestió és compartida per FGC i Renfe, ja que està al costat de l’estació de Renfe. 
 
L’altre pàrking es troba a l’anomenada estació Ribes-Vila ubicada a la part dreta del riu a l’altura del 
Carrer Ntra. Sra de Gràcia. Aquest pàrking compta amb 54 places situades davant de l’edifici de la 
estació i a més a més té 62 places més, en un terreny continu cedit per Fecsa Endesa. 
 
Avui en dia aquests pàrkings es troben oberts al públic, però està previst es projectarà de tancar-los per 
tal de que siguin d’ús exclusiu pels usuaris del cremallera. 

Figura 62: Accés al casc antic del municipi 

Font: Elaboració pròpia. 
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Els altres dos pàrkings restants, són de titularitat municipal i es troben a la dreta del riu, a l’altura del 
Carrer Fonderia i el Carrer Massana, conjuntament, aquests dos pàrkings tenen 120 places. 
 
El municipi de Ribes de Freser, ha implantat igual que altres municipis del Ripollès la zona verda en el 
centre urbà per càrrega i descàrrega. Son un total de 20 places, ubicades entre la Plça del Ajuntament i 
el carrer Major. Són aparcaments gratuïts i de lliure accés però amb un temps limitat. 
 
 
3.4.2.3. Mobilitat obligada interna 
 
La mobilitat obligada interna, mostra els desplaçaments dins del municipi per gent que hi treballa, estudia 
i viu dins del municipi. Teòricament, tindria que ser més baixa que la mobilitat intermunicipal, ja que les 
distàncies són més curtes i el transport públic urbà, en el cas que n’hi hagi, ajuda a minimitzar l’ús del 
transport privat per desplaçar-se. 
 

Com es pot observar en la figura, la quantitat de 
desplaçaments interns en el municipi de Ribes 
de Freser han disminuït considerablement en 
els últims anys. Des de la primera dada en 1986 
fins 2001 la disminució ha estat pràcticament del 
100%, el que indica que s’ha reduït a la meitat. 
El fet que aparegui aquesta disminució no 
significa que disminueix tota la mobilitat en 
general, el més probable és que aquesta 
disminució dels desplaçaments interns vagi 
lligada a l’augment dels desplaçaments amb 
destinació altres municipis de la comarca. 
 
 
 
 
S’observa com els desplaçaments per motius d’estudi el 2001 han disminuït varies vegades el seu valor 
des de l’any 1986, aquesta dada coincideix amb la disminució per motiu d’estudi dels desplaçaments 
intermunicipals. Això pot ser degut a que les dades corresponents als desplaçaments per estudi son per 
a població més gran de 16 anys, per la qual cosa no es té en compte els desplaçaments per l’educació 
primària ni la secundaria. 
 
Un altra dada a destacar és la disminució i posterior augment dels desplaçament per motius laborals 
entre l’any 1991 i el 2001. En el 1996 consta una disminució d’un 33% i en la següent mesura (2001) 
apareix una petita recuperació del 6%. 
 
Respecte quin és el mitjà de transport majoritari per aquests desplaçaments, a continuació es presenta 
una figura, on s’aprecia que hi ha hagut grans canvis en la utilització dels mitjans de transports per als 
habitants de Ribes de Freser. 
 
 
En els tres primer registres hi ha una gran majoria de 
desplaçaments en la categoria d’altres, es recorda que 
aquesta categoria inclou: anar a peu, anar en bici, 
dada molt usual tenint en compte que Ribes de Freser 
és un municipi petit i que les distàncies dintre del nucli 
urbà són curtes. En canvi en l’any 2001 es troba una 
situació totalment diferent, ja que els desplaçaments 
amb un mitjà de transport privat s’han multiplicat per 
dos respecte l’any anterior. 
 
Respecte el mitjà de transport col·lectiu sempre ha 
estat molt baix pero en l’any 2001 practicament 
despareix. 
 
 

Figura 64: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments 2001.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
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Figura 63: Desplaçaments interns totals i desglossats dins 2001.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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3.4.3. Balanç de desplaçaments 
 
En les figures que es mostren a continuació es pot veure el balanç final d’entrades i sortides del municipi 
de Ribes de Freser en forma de saldo de desplaçaments. 
 
Els desplaçaments generats en el municipi són aquells que s’originen en el propi municipi tant si es 
queden en el municipi com si marxen fora, en canvi els desplaçaments atrets són aquells que tenen la 
destinació en el propi municipi tant si s’originen en el propi municipi com en un altre municipi. 
 
Figura 65: Saldo dels desplaçaments per motius de treball i estudi.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
El comportament en les dues figures és bastant similar, doncs tant pels desplaçaments per motiu de 
treball com d’estudi, a l’any 2001 Ribes de Freser és un municipi exportador, el que significa que marxa 
més gent que no arriba.  
El saldo negatiu per motiu de treball ha estat present des de 1986, mentre que en qüestió d’estudi durant 
l’any 1996 va ser positiu però cinc anys després marxa més gent de la que entra. 
 
 
A continuació s’analitzarà el grau d’autocontenció que es defineix com el percentatge de persones 
residents que treballen o estudien al mateix municipi i que, per tant, no s’han de desplaçar a altres 
poblacions per exercir la seva activitat. 
 

Grau d’autocontenció 
(any 2001) 

100*
...

int.
laboralsmotiuspermpialcapimpideldesntsdesplaçameNúm

laboralsmotiusperernsntsdesplaçameNúm  

 
En el municipi de Ribes de Freser, el grau d’ autocontenció per motius laborals és d’un 69,3%, el que 
significa que hi ha una major proporció de desplaçaments de fora a dins i viceversa per motius de treball 
que desplaçaments generats interns. El mateix efecte té el grau d’autocontenció per motius d’estudi  
(11%) però amb una diferència major entre desplaçaments interns i externs. 
 

3.4.3. Transport públic 

 
3.4.3.1. Transport públic intermunicipal 
 
El municipi de Ribes de Freser no té Estació d’Autobusos, únicament hi ha una parada d’autobusos al 
passeig Angel Guimerà a l’altura del CEIP Mare de Deu de Núria i del SES Joan Triadú.  
 
Hi ha dues empreses que ofereixen serveis de transport públic en el municipi. A continuació s’analitzaran 
aquestes línies de transport. 
 
3.4.3.1.1. Xarxa de transport amb autobús 
 
TEISA S.L 
 
Aquesta línia d’autobus fa el trajecte Girona – Llivia un cop al dia, es a dir hi ha un autobus d’anada i un 
altre de tornada. A continuació es presenta una taula on es poden apreciar totes les parades d’aquesta 
línia. 
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Taula 20: Itinerari línia Girona - Llívia—Girona 
 

Girona 

Olot 
St. Joan de les Abadesses 
Ripoll 
Campdevànol 
Ribes de Freser 
Planoles 
Planes de Rigart 
Fornes de la Muntanya 
La Molina 
Puigcerdà 

 

Llívia. 
Font: www.teisa-bus.com 

 
AUTOCARS MIR 
 
Aquesta empresa també realitza una línia de transport que té parada al municipi de Ribes de Freser. El 
trajecte és Ribes de Freser-Campdevànol i Ripoll i les parades es poden veure en la taula que s’ajunta a 
continuació. 
 

Taula 21: Itinerari línia Ribes - Ripoll - Ribes de Freser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: www.autocarsmir.com 
 
 
Durant el cap de setmana els viatges disminueixen, unicament es fan sis viatges, i d’aquets surten o 
arriben dos Ribes i Pernau. Les parades són: 
 

Taula 22 Itinerari línia Ribes de Freser - Ripoll- Ribes de Freser  
en cap de setmana i festius. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: www.autocarsmir.com 
 
A més a més existeix uns serveis complementaris que comuniquen a Ribes de Freser amb els altres 
municipis de la Vall de Ribes com són: Queralbs, Campelles, Pardines i Planoles. Són dos autobusos 
diaris els que van des de Ribes fins aquests municipis. 
 
El projecte de mobilitat realitzat per Ripollès Desenvolupament compta amb dades reals de l’afluència de 
viatgers en el transport públic de tota la comarca del Ripollès A continuació s’ajunta una taula on 

Ribes 
Pernau 
Campdevànol Barri st.Cristófol 
Hospital de Campdevànol 
Poligon Casa Nova 
Ripoll Colonia Noguera 
          Rocafiguera 
         Crta. Ribes 
         Plaça Pompeu Fabra 
         Plaça Gran 
         Crta Barcelona Maragall 
                                  Illeta 
                                  I.E:S 
Fuensanta 
Estació Autobusos Ripoll 

 

Plaça Ajuntament 

Ribes 
Pernau 
Barri de St. Cristofol 
Hospital de Campdevànol 
Ripoll Plaça Gran 

 

         Estació d’Autobusos 
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s’observa el nombre de viatgers  transportats als serveis per carretera que tenen el seu pas per Ribes de 
Freser. 
 

Taula 23: Nombre de viatgers per servei i empresa. 2003. 
 

Transports Mir S.A. 
Serveis Ripoll – Campdevànol – Ribes de Freser  
Bagà – Ripoll  

34.586 

Serveis afluents a Ribes de Freser  165 
 

Font: Projecte de millora del servei de transport públic, Ripollès Desenvolupament  
 
De les dues línies que tenen el seu pas pel municipi de Ribes de Fresser, solament es tenen dades de la 
línia realitzada per Autocars Mir S.A que comunica Ripoll amb Ribes de Freser. Son 34.586 usuaris 
anuals, la segona línia amb més afluencia de la comarca, tot i que, no tots els usuaris fan el trajecte 
complert fins Ribes de Freser. 
 
A continuació s’ajunta una taula amb les principals relacions internes dutes a terme en transport per 
carretera al Ripollès ordenades segons el nombre de viatgers transportats (any 2003) 
 

Taula 24: Nombre de viatgers segons les principals relacions 2003. 
 
 
 
 
 

Font: Projecte de millora del servei de transport públic, Ripollès Desenvolupament  
 
Com s’ha esmentat abans, dels 34.586 usuaris de la línia completa, són 3.832 els que es desplacen de 
Ripoll fins Ribes i 1.134 els que arriben a Ribes de Freser venint del municipi de Campdevànol. 
 
 
3.4.3.1.2. Xarxa de transport amb ferrocarril 
 

 RENFE 
 
La infrastructura ferroviària existent a la comarca del Ripollès està explotada per la línia Barcelona – 
Puigcerdà / la Tour de Querol. 
 
Per aquesta línia circulen 6 trens diaris entre Barcelona i Puigcerdà, i 6 més que únicament fan el trajecte 
Barcelona – Ripoll. Segons dades proporcionades per Renfe, per l’estació de Ripoll circulen diàriament 
com mitjana 114 persones, per la qual cosa hem de considerar, el ferrocarril com un eix de comunicació 
important tant per les relacions internes a la comarca com per les relacions d’aquesta amb l’exterior. 
 
A continuació s’ajunta una taula, on s’observen totes les parades que realitza el ferrocarril, en aquesta 
línia: 
 
Figura 66: Itinerari línia de tren de Barcelona-Puigcerdà 
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Font: www.renfe.es 
 
 
 

Relació Companyia Nº de viatgers 
Ripoll – Ribes de Freser  Transports Mir S.A.  3.832 
Campdevànol – Ribes de Freser  Transports Mir S.A 1.134 
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Figura 68: Evolució mensual del nombre d’usuaris  del 
Cremallera de Vall de Núria 2005. 

Figura 67: Evolució del nombre d’usuaris  
del Cremallera de Vall de Núria 

 CREMALLERA DE NÚRIA 
 
L’últim transport públic que s’hi troba en el municipi de Ribes de Freser, és el Cremallera de Núria que 
comunica Ribes amb Núria. Els horaris i el nombre de viatges depenen de si s’hi troben en temporada 
alta o en temporada baixa, a continuació, es mostren unes taules amb les parades i el nombre de serveis 
que es realitzen. 
 
 Temporada Alta: tots els caps de setmana, del 14 al 21 d’abril i l’ 1 i 2 de maig. 
  Hi ha un total de 9 trajectes fixes i a més a més s’afegeixen 2 viatges que coincideixen 
amb l’hora d’ apertura i tancament de les pistes d’esqui i s’afegeixen dos més en caps de setmana i 
festius. 
 
 Temporada Baixa: Tots els dies restants. 
  Hi ha un total de 6 viatges fixes i es sument dos més, un d’aquest únicament quan és 
hivern i l’altre per dies concrets. 
 
Les parades que realitza són les que apareixen a continuació en la taula. 
 

Taula 25: Itinerari del Cremallera de Núria. 

Ribes - Enllaç 
Ribes - Vila 
Queralbs  

 
 
 
 

Núria 
Font: www.valldenuria.com  

 
A continuació es presenta el cost dels diferents trajectes que es poden realitzar amb el Cremallera. 
 

Taula 26: Tarifes  Cremallera de Núria. 

Origens i Destinacions Billet adult Billet nen Carnet jove 65 anys 

Ribes-Nuria-Ribes 14 € 7,70 € 12,60 € 12,60 € 
Queralbs-Núria-Queralbs 12,50 € 6,85 € 11,25 € 11,25 € 
Ribes-Núria 8,75 € 4,80 € 7,90 € 7,90 € 
Queralbs-Núria 7,80 € 4,30 € 7 € 7 € 

Font: www.valldenuria.com  
 
 
Les dues figures que apareixen a continuació detallen el nombre de persones que han fet ús del 
Cremallera  
 
 
 

 
 

L’evolució de l’ús del Cremallera per tal d’accedir a la Vall de Núria, denota un augment des de 1994 a 
2001 al voltant del 52%, a partir d’aquest es manté l’afluència amb petites variacions fins l’any 2005, on 
s’aconsegueixen 270.887 usuaris. 
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En canvi, la figura següent mostra l’elevada estacionalitat que sofreix, són els mesos de juliol i agost els 
que compten amb un major nombre d’usuaris al voltant de 34.000 i 54.000 respectivament i en canvi es 
troben dades molt baixes com en el mes de Novembre amb 252 usuaris. 
 
3.4.3.2. Transport públic inteurbà 
 
El municipi de Ribes de Freser no disposa de transport públic interurbà, únicament es pot utilitzar tot i 
que rarament es fa, el cremallera de Núria ja que té dues parades dins del nucli urbà. Aquestes són 
l’estació Ribes-enllaç, just a l’entrada del municipi es troba lligat a la parada de renfe i l’altra parada és 
l’estació Ribes-vila, surtin del municipi per la vessant nord. 
 
3.4.3.3 Transport escolar 
 
La Creu Roja, realitza el transport escolar per alumnes amb discapacitats que es desplaçen fins el 
Centre d’Educació Especial Ramón Surinach, que es troba en el municipi de Ripoll. Hi ha un màxim per 
tota la ruta de 8 usuaris i es realitzen dos trajectes, un de mati i una de tarda. La durada aproximada 
d’aquests trajectes és de 1,5 hores. 
 
La ruta que es segueix, és la següent: Ripoll-Pardines-Campelles-Ribes de Freser-Campdevànol-Ripoll, 
comença i acaba en el municipi de Ripoll, ja que la sede oficial de la Creu Roja en la comarca del 
Ripollès es troba en aquest municipi. 
 
A més a més del servei realitzat per la Creu Roja, l’empresa Transports Mir, S.A té una concessió 
referent al transport escolar. Aquesta línia uneix els municipis de Planoles – Dòrria – Fornells – Batet -  
Queralbs – Pardines, fins arribar als dos centres educatius que hi ha en la localitat de Ribes, com són: el 
CEIP Mare Deu de Núria i l’ Institut Escolar de Secundaria J. Triadú. 
 
3.4.3.4 Transport social 
 
En aquest aspecte, torna a ser la Creu Roja qui realitza els transports en l’àmbit social, compta amb un 
conveni amb la Residència Geriàtrica de Ribes de Freser, per la qual fa la ruta de Ripoll-Ribes de Freser-
Ripoll, únicament hi ha 2 ususaris que des de el municipi de Ripoll van a la residència per la gent gran 
del municipi de Ribes de Freser. Aquest trajecte es fa dos cops al dia, un de matí i un de tarda i cada 
trajecte té una durada aproximada de 30 minuts. 
 
A més a més té  un conveni amb la Fundació Map ubicada en el municipi de Ripoll i s’encarrega de 
recollir als usuaris des de Campdevànol, Ribes de Freser i Gombrèn i desplaçar-los fins la fundació. Hi 
ha un total de 22 usuaris diaris i el temps de recorregut és de 3,5 hores. 
A dia d’avui des de l’Ajuntament de Ribes de Freser s’està estudiant la incorporació d’un nou transport 
que realitzi el trajecte des del propi municipi de Ribes o de qualsevol nucli agregat a la residència 
geriàtrica municipal. Es descarta la contractació dels serveis de la Creu Roja de Ripoll degut a que la 
relació entre els costos i el trajecte no són assequibles. 
 
3.4.3.5.Taxis 
 
En el municipi de Ribes hi ha 4 llicències de taxis i una parada de taxis, ubicada entre la Pl. del mercat i 
el carrer Urgell. 
 
En ser el Ripollès comarca de muntanya, una bona part dels taxis dels municipis de la zona són de més 
de 5 places (inclòs conductor), podent arribar a un màxim de 9 places (incloent-hi sempre el conductor). 
Aquests taxis són relativament freqüents en comarques de muntanya perquè, d’una banda, hi ha camins 
que no serien practicables pels autocars o autobusos i, per l’altra, perquè la petita ocupació que es dóna 
en aquestes comarques de trànsit feble es pot solucionar millor amb un turisme d’entre 7 i 9 places que 
no pas amb un autocar, encara que sigui un microbús. 
 
A més a més fan un servei pel departament de sanitat, ja que als matins s’encarreguen a portar a 
persones grans sense mitjà de transport als hospitals i Centres d’ Atenció Primaria. 
 
3.4.5. Mobilitat no motoritzada 
 
No es té constància de que per part de l’Ajuntament de Ribes es porti a terme alguna iniciativa relativa a 
una mobilitat més sostenible com és el compartir cotxe o pàrking o participar en la setmana de la 
mobilitat sostenible i segura. 
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El projecte per compartir cotxe permet que diferents persones que han de realitzar un mateix trajecte 
puguin posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic i compartir el vehicle privat. Aquesta iniciativa 
permet fer un ús racional del transport privat i disminuir la contaminació i l’ocupació de l’espai. Són molts 
els municipis que es troben adherits a aquest programa igual que el fet de compartir pàrking, aquest 
consisteix en crear una borsa de persones per compartir plaça de pàrking les quals es poden posar en 
contacte on-line.  
 
La setmana de la mobilitat sostenible i segura és una iniciativa que s’organitza a nivell europeu on 
diferents ciutats i pobles d’arreu s’adhereixen a aquesta proposta organitzant diferents activitats, per tal 
de conscienciar als ciutadans sobre els impactes generats per l’ús del vehicle. En aquesta setmana 
també s’inclou el dia sense cotxes. 
 
El municipi de Ribes de Freser en els últims anys no ha portat a terme el dia sense cotxes, ni cap 
campanya fomentant la mobilitat sostenible. 
 
3.4.5.1. Rutes en BTT (Bicicleta Tot Terreny) 
 
Actualment el municipi de Ribes de Freser disposa d’una ruta de mobilitat sostenible, que pertany a les 
rutes de BTT que hi ha distribuides per tota Catalunya a l’espera de ser homologada. Aquest procés s’ha 
endarrerit degut a que la ruta es desenvolupa molt a prop de la frontera amb França, el que comporta 
diferents tràmits administratius. A continuació s’especifiquen les principals característiques. 
 

 Recorregut i Durada: 39'5 Km , aproximadament 5 hores de trajecte 
 Grau de dificultat: Mitjà 
 Descripció: Recorregut molt variat, que es pot iniciar i deixar en diferents llocs, i que ens 

permetrà conèixer una gran part de la Vall de Ribes. Ruta molt completa que permet envoltar 
gairebé la totalitat de la Vall de Ribes, passant pels pobles i nuclis de Ribes de Freser, Bruguera, 
Pardines, Ribesaltes, Fustanyà, Serrat, Rialb i Batet, amb molta diversitat en els trams, tant pel 
que fa a l'estat dels camins i les pistes com al grau de dificultat. A part de les magnífiques vistes 
de què es pot gaudir durant el recorregut, trobem les esglésies de Santa Magdalena de Puigsac, 
de Pardines, de Fustanyà i Serrat, i de Batet. 

 
 
 
3.4.5.2. Rutes a peu, senderisme 
 
Existeix una ruta que va des del municipi de Ribes de Freser fins el Taga, el Coll de Jou i torna novament 
al municipi. A continuació s’ajunten les principals característiques d’aquesta ruta extretes de la plana 
web: www.elripolles.com 
 

 Recorregut i Durada: 19Km 5h 
 Grau de dificultat: Difícil 
 Descripció de la ruta: El Taga té un gran desnivell, però és fàcil de pujar. Es gaudeix d'una 

àmplia vista. Si l'excursió es fa a la primavera, es pot observar la gran varietat de plantes i flors. 
Ribes de Freser i Bruguera són pobles de muntanya i ramaders. Excursió de fort desnivell, però 
de bon caminar. Tot i que el Taga no és un cim gens difícil de pujar, si que és cansat pel 
desnivell i la distància als llocs amb bona comunicació. L'àmplia vista de que es gaudeix des del 
cim mereix la suada, ja que veurem el Cadí, tossa d'Alp, el Pirineu des del Gorrablanc fins al 
Costabona i l'alta Garrotxa; per sota, bona part del ripollès, Osona, el Berguedà i la Garrotxa, i al 
costat, la llarga Serra Cavallera. Si lexcursió es fa a la primavera, cal afegir-hi la varietat de 
plantes i flors, especialment espectacular als llisos, amb pulsatil.les, orquídies i gencianes. A 
més, passem pel costat d'uns quants búnquers, record de la por que tenia Franco de la invasió 
europea pel Pirineu. Els pobles de Ribes de Freser i Bruguera també tenen racons que 
mantenen el seu estil de pobles de muntanya i ramaders. 

 
Des de l’Ajuntament, l’encarregada de la dinamització turística està desenvolupant diferents rutes 
temàtiques a peu intentant explotar els recursos naturals i de patrimoni que s’hi troben dins del terme 
municipal de Ribes de Freser. 
 
Les temàtiques són diferents per tal de crear una oferta turística compatible amb totes les inquietuds dels 
usuaris, de tal manera per una banda s’hi troba una ruta per totes les antigues mines del municipi que té 
una gran tradició minera, una ruta que enllaça els diferents espais de protecció PEIN, s’ha trobat que hi 
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ha una gran abundància de bunkers militars datats d’avanç de la guerra civil espanyola que podrien ser 
un gran reclam turístic. També s’està treballant en la ruta de les fonts, que pretén arribar a ser un itinerari 
per les 19 fonts que hi ha repartides majoritàriament pel nucli urbà. 
 
3.4.5.1. Xarxa de carrils bici 
 
Actualment no existeix una xarxa ni cap tram destinat a la circulació amb bicicleta pel municipi de Ribes. 
 
3.4.5.2. Prioritats de pas als vianants 
 
No hi ha instal·la cap pas amb prioritat pels vianants, però s’està estudiant ficar-ne  per tal de millorar els 
accessos a les escoles i a la residència geriàtrica del municipi. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Ribes de Freser, municipi exportador de desplaçaments 

 

 
Carrers i carreteres amb una elevada intensitat de trànsit 

 
• Xarxa de carreteres supramunicipal 

 
Ctra. Estació PK estació IMD %VP Any 

N-152 304-417 95,514 1.265 8,00% 2002 

pk.: punt quilomètric. Vp: Vehicles pesants. 
Font: Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i Ministeri de Fomento. 

 
• Vies urbanes 

 
PM Adreça IMD %Vp 

1 Carrer Sant Quintí 21 4.896 0,0 
2 Plça Ajuntament (senar) 2.736 0,0 
3 Crta Puigcerdà 20 2.448 11,8 
4 Passeig Angel Guimerà 3.456 16,7 
5 Carrer Ntra Sra de Gràcia nº6 1.440 10,0 
6 Carrer Núria nº8 1.296 11,1 
7 Carrer Massana 2.016 7,1 
8 Carrer Estibadors 288 0,0 
9 Carrer Fontalba 1.008 0,0 
10 Carrer Bonavista 144 0,0 

 
- Carrers o vies peatonals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del treball de camp. 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Totals 
363 

43,5% 
Punts d’origen: 
- 90,4% comarca Ripollès 
- 9,6% altres comarques 

Totals 
472 

56,5% 
Punts de destí: 
- 43% comarca Ripollès 
- 57% altres comarques 

Per motiu de treball 
355 

47,7% 
Punts d’origen: 
- 90,7% comarca Ripollès 
- 9,3% altres comarques 

Per motiu de treball 
388 

52,3% 
Punts de destí: 
- 44,3% comarca Ripollès 
- 55,7% altres comarques 

Per motiu d’estudi 
8 

8,7% 
Punts d’origen: 
- 75% comarca Ripollès 
- 25% altres comarques 

Per motiu d’estudi 
84 

91,3% 
Punts de destí: 
- 36,9% comarca Ripollès 
- 63,1% altres comarques 

Ribes de 
Freser  

Desplaçaments diaris cap al municipi Desplaçaments diaris cap a altres 
municipis 
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Augment del parc de vehicles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Els desplaçaments per motiu de treball i estudi presenten un saldo negatiu 

 
 
 

Baixa utilització del transport públic 
Les companyies de transport públic que donen servei al municipi són: 
 

 Teisa S.L 
- Girona- Puigcerdà-Llívia-Puigcerdà- Girona 
- Camprodon-Barcelona-Camprodon 

 
 Autocars Mir S.L 

- Ribes de Freser-Campdevànol-Ripoll-Campdevànol-Ribes de Freser 
 

 RENFE (Ferrocarril) 
- Barcelona- Puigcerdà / La Tour de Querol 

 
Augment de la mobilitat obligada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució del parc mòbil segons la tipologia
de vehicles (2005) 

Índex de motorització 

Mobilitat obligada intermunicipal
per tipologia de transport 

Mobilitat obligada interna 
per tipologia de transport 

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

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Font: Consell Comarcal del Ripollès i  
l’ Institut d’Estadística de Catalunya 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Autobusos
 0,2%

Altres vehicles
 14,3%

Turismes 
77,2%

Tractors
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Oferta variada de rutes a peu o en bici 

• Les principals rutes a peu o en bici són: 
 
Ruta a peu 

- Ribes de Freser, fins al Taga, el Coll de 
Jou i novament a Ribes de Freser 

 
Ruta BTT (Bicicleta Tot Terreny) 

- Ruta de la Vall de Ribes ( Bruguera, 
Pardines, Ribesaltes, Fustanyà, Serrat, 
Rialb i Batete) 

 
• Existeixen en projecte diferents rutes temàtiques per intentar explotar els recursos naturals 
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Indicadors 
 

Indicador 1: Índex de motorització 

Definició: 

Indica el nombre de vehicles per cada mil habitants. 

Tipus Pressió 

Unitats Vehicles per cada mil habitants 

Mètode de càlcul 
1000*

Població
vehiclesdeNombreiómotoritzacdeIndex =  

Periodicitat Anual 

Valor actual 668,3 vehicles per cada mil habitants 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions - 

 
 

Indicador 2: Grau d’autocontenció 

Definició: 

Es defineix com el percentatge de persones residents que treballen o estudien al mateix 
municipi en comparació la població que marxa o es dirigeix amb aquests 
mateixos objectius. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*int'
mpialcapimpideldesdesplNum

ernsntsdesplaçameNumcióautocontendGrau =  

Periodicitat Anual  

Valor actual 69,3% per motius laborals 
11 % per motius d’estudi 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Augment 

Observacions Resultats igual o superiors a 100% significa que hi ha una major 
proporció de desplaçaments interns. Per a resultats inferiors a 100%, 
significa que la població s’ha de desplaçar cap a fora o cap a dins del 
municipi per aquest motiu. 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.4.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 RIBES DE FRESER ÉS UN MUNICIPI EXPORTADOR DE DESPLAÇAMENTS 
 

El nombre de desplaçaments de Ribes de Freser per mobilitat intermunicipial obligada (treball i estudi) 
des de 1986 ha crescut en un 45,7%. Segons les últimes dades de 2001 hi ha 472 desplaçaments a fora 
del municipi que representen un 56,5% del total i 363 desplaçaments des d’altres municipis de la 
comarca al municipi de Ribes de Freser. 
 
Els principals destins d’aquests desplaçaments intermunicipals per mobilitat obligada amb motius de 
treball solen ser municipis de la comarca del Ripollès en un 44,3% dels casos i altres comarques amb un 
55,7%. En canvi per motius d’estudi els desplaçaments solen ser a capitals de província o de comarca 
amb un 63,1%. 
 

 FORTA DEPENDÈNCIA DEL VEHICLE PRIVAT 
 
Tant en els desplaçaments intermunicipials com en els de dins del municipi, el mitjà de transport per 
excel·lència és el vehicle privat. Pel que fa als desplaçaments intermunicipals la utilització del vehicle 
privat ha augmentat un 76,2% . 
 
Segons les dades de mobilitat intermunicipal obligada amb data de 2001 un 61,2% dels desplaçaments 
totals són amb vehicle privat i en el cas dels desplaçaments interns del municipi el percentatge augmenta 
fins un 79%. 
 
Aquesta dependència també es constata amb l’índex de motorització, on s’ha augmentat de 487,12 
vehicles per 1000 habitants amb data de 1991 a 668,3 vehicles per 1000 habitants en els darrers 15 
anys.  
 
El fet que augmenti la utilització del transport privat, es deu en part a la manca d’un servei competent de 
transport públic, ja sigui ferroviari com viari. El problema rau en el fet que els horaris del transport públic 
no s’adapten a les necessitats diàries dels usuaris. Així mateix, manca una cultura i una conscienciació, 
així com els mitjans per a la utilització de la bicicleta o per a la realització de trajectes curts a peu. 
 

 EL NOMBRE I DISTRIBUCIÓ DELS APARCAMENT ÉS CORRECTE  
 
Ribes de Freser compta amb 5 pàrkings gratuïts, dels quals dos es troben associats a l’estació del 
Cremallera de Núria i la resta distribuïts pel nucli urbà. A més a més està implantada la zona verda 
mitjançant rellotge per tot el Carrer Major, carrer principal del casc antic on es troben repartits la majoria 
de comerços. 
 
Aquestes mesures fan que no sigui una tasca molt dificultosa l’aparcament, però en un futur es preveu 
tancar els dos pàrkings associats a l’estació del cremallera únicament a usuaris, el que en un principi pot 
comportar mancar les places de pàrking al municipi. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Ribes de 
Freser està planificant la construcció d’un nou pàrking municipal. 
 

 MANCA DE MESURES PER UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE 
 
Des de l’Ajuntament de Ribes de Freser no s’incentiva suficientment la mobilitat sostenible. L’Ajuntament 
no es troba adherit ni a la celebració de la setmana de la mobilitat sostenible, ni als programes de 
compartir cotxe i pàrking. 
 
Es denota una insuficiència d’informació a la població i manca d’iniciativa per potenciar l’ús de la bicicleta 
o mesures que donin prioritat als vianants respecte als vehicles. 
 
Al municipi de Ribes de Freser, a dia d’avui no s’ha realitzat cap estudi ni programa que desenvolupi 
actuacions per minvar l’efecte negatiu resultant de la mobilitat urbana amb vehicle privat. 
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 NO HI HA PROBLEMES PERMANENTS DE TRÀNSIT 
 

En general, la mobilitat per Ribes és fluïda. Exceptuant determinades hores puntes on el tràfic sobre tot 
pel centre urbà es fa una mica més dens, com per exemple les sortides de col·legi i determinades 
èpoques com caps de setmana i períodes de gran afluència turística. 
 
Des de l’Ajuntament no s’ha pres diverses iniciatives per reduir l’accidentalitat en determinats punts 
mitjançant passos de prioritats per vianants, tot i que actualment s’estudia la possibilitat d’instal·lar-ne als 
accessos a les escoles i a la residència geriàtrica. 
 

 ESTAT MILLORABLE DEL PAVIMENT I VORERES 
 
En termes generals el paviment de la xarxa viària es troba en bon estat, exceptuant alguns punts del 
centre urbà on està desgastat pel pas de vehicles. 
Respecte a la senyalització es troba en bon estat sobre tot l’horizontal sent aquesta la que més es 
desgasta per la rodadura dels vehicles. 
 
La majoria de voreres del municipi de Ribes de Freser no estan adaptades per persones amb mobilitat 
reduïda i a més a més la seva amplada en molts llocs no compleix la normativa, sobre tot en les parts 
més velles del municipi. 
 

 S’ ÀMPLIA LA XARXA DE VIES VERDES, RUTES PER BTT I SENDERISME  
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser compta dintre del seu equip amb una AODL (Agent Ocupacional de 
Desenvolupament Local) que s’encarrega d’estudiar, proposar i desenvolupar elements turístics, tal i com 
les rutes. Actualment s’està treballant per la creació de diferents rutes temàtiques pel municipi i per 
l’aprovació d’una ruta BTT. 
 
Ribes de Freser té molt turisme de muntanya, per la qual cosa les rutes turístiques que mostren diferents 
elements naturals, culturals o tradicionals de la zona tenen una gran afluència. 
 

 EL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC ÉS DEFICIENT 
 
El municipi de Ribes de Freser no compta amb una estació d’autobusos sinó que té una parada ubicada 
al creuament del Passeig Àngel Guimerà amb el Passeig S. Mauri. 
 
Tots els municipis de la comarca del Ripollès es troben comunicats mitjançant transport públic. Pel 
municipi de Ribes tenen el pas dues línies una que comunica Girona-Llivia  i un altra que comunica 
Ribes-Ripoll, no obstant això, es denota una deficiència en la freqüència de les línies i horaris, a més a 
mes s’hi suma el mal estat i les mínimes parades que hi ha repartides pel municipi així com l’elevat cost 
del bitllet de transport. 
 
Igual que passa amb el transport públic viari, el transport ferroviari també presenta una deficiència en la 
freqüència de línies i horaris així com l’elevat cost que suposa desplaçar-se en distàncies curtes. 
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3.4.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Bona circulació viària en general pel centre urbà 

- Bona senyalització viària vertical i horitzontal 

- El nombre d’accidents és baix  

- Els principals edificis públics disposen de mesures d’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda  

- Es treballa per la creació de noves rutes turístiques 

 
 

Punts Febles 

- Augment del nombre de desplaçaments de sortida envers els d’entrada  

- Elevada utilització del vehicle privat en els desplaçaments intermunicipals i intramunicipals 
per motiu laboral 

- No s’apliquen mesures de mobilitat sostenible 

- Intensitat de trànsit en el carrer és elevada en hores punta 

- Elevada taxa de motorització 

- La majoria de voreres no estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda  

- El transport públic és un servei deficient en relació a el nombre de viatges, rutes i cost del 
bitllet. 

 
 

Oportunitats 

- Les dimensions i característiques urbanístiques de Ribes de Freser afavoreixen la mobilitat 
sostenible en bicicleta o a peu 

 
 

Amenaces 

- Increment de l’índex de motorització 

- Augment substancial del nombre de desplaçaments interns amb vehicle privat 
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3.5. Balanç de l’aigua 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.5.1. Abastament d’aigües 
 
3.5.1.1. Estat dels aqüífers, captacions, potabilització, distribució i 
subministrament d’aigua 
 
 
3.5.1.1.1. Estat dels aqüífers 
 
El municipi de Ribes no disposa de cap estació de la xarxa de control de la qualitat de les aigües 
subterrànies. La comarca del Ripollès únicament disposa de dues estacions de control de la qualitat de 
l’aigua subterrània, i ambdós punts de control es troben al municipi de les Llosses. 
 
Únicament es disposa de mesures puntuals de l’any 2000. En la següent taula es mostren els resultats.  
 

Taula 27: Paràmetres generals analitzats. Estacions de Les Llosses. 
Paràmetres Pou 17096-2 Pou 17096-3 

Amoni (mg/l) 33,85 42,59 
Duresa total 
(mg/l) 497 439 

Nitrats (mg/l) 2 1 

Nitrits (mg/l) 0,37 0,42 

Silici (mg/l) 11,7 7,9 

Sodi (mg/l) 64 65 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
El RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per 
consum humà, fixa els següents límits: 200 mg/l pel sodi, 0,50 per l’amoni, 0,5 pels nitrits, i pels nitrats 50 
mg/l. 
Tal i com s’observa a l’anterior taula, els valors de les mesures puntuals, es troben molt per sota dels 
límits permesos tant pel què fa als nitrats, als nitrits, com al sodi. No obstant això, es detecten uns valors 
elevats d’amoni, molt superior a 0,5 mg/l. 
 
 
3.5.1.1.2. Captacions 
 
L’aigua d’abastament de Ribes prové de: 
 
• Manantial de la Devesa del Carol i de la captació d’aigües subterrànies del riu Freser, la qual dóna 

servei a bona part del nucli de Ribes. 
 
• Manantial Font d’Ormeu, el qual abasteix a la urbanització Sant Miquel, a la zona dels pisos i a part 

del nucli de Ribes. 
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Figura 69: Abastament d’aigua de Ribes de Freser 
 

 
 
 
Font: AIGÜES PUIGMAL 
 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
127 

 

 

 
3.5.1.1.3. Potabilització 
 
L’aigua captada al manantial de la Devesa del Carol i de la captació d’aigua subterrània al riu Freser, és 
conduïda cap a un dipòsit de 50 m3, ubicat al mateix municipi de Ribes, i es distribueix cap al nucli de 
Ribes. 
L’aigua captada al manantial Font Romeu és conduïda a un segon dipòsit de 200 m3, des d’on es 
redestribueix cap a les urbanitzacions de Sant Miquel, la zona dels pisos, i la resta de Ribes.  
 
Cadascun d’aquests dos dipòsits disposa d’una bomba dosificadora de clor. Es disposa de dos 
dosificadors d’hipoclorit per a la potabilització de les aigües abastades. El procés consisteix en 
l’esterilització mitjançant dosificadors automàtics d’hipoclorit. El volum anual tractat és de 205.212 m3/any 
i la capacitat nominal és de 10 l/s. 
 
 
3.5.1.1.4. Distribució i subministrament d’aigua 
 
L’empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa d’aigua potable del municipi de Ribes de 
Freser és Aigües Puigmal. 
 
Aigües Puigmal subministra l’aigua de xarxa a tot el municipi de Ribes de Freser, a través de la xarxa 
d’abastament i distribució, a excepció de certes empreses o masos aïllats que disposen de fonts 
d’abastament pròpia. 
 
Els veïnats de Batet, Bruguera, Ventolà i Ribes Altes, obtenen l’aigua de pous. Part de la xarxa d’aigües 
és pública i part és privada. Aquests municipis no disposen de comptadors ni de sistema de cap sistema 
de cloració de l’aigua. 
 
Per tal de subministrar l’aigua als nuclis, es disposa d’una xarxa de 14,5 Km de longitud, tal i com 
s’indica en la següent taula: 
 

Taula 28: Tipus de conduccions 
Conduccions Material Diàmetre Llargada (km) 

150 0,33 Devesa del Carol i 
Riu Freser 125 0,67 Fins a 

dipòsit 
Fonts d’Ormeu 

Fibrocement 
125 3,54 

100 1,155 
60 0,640 Fibrocement 
50 0,250 

110 ,1150 PVC 63 1,155 
110 1,190 
75 0,620 
63 0,175 Polietilè 

50 0,300 
100 0,530 Ferro fos 75 0,050 

Ferro galvanitzat 50 0,150 

De distribució 

- altres 
2,558 

Longitud total de la xarxa 14,463 

Font: Aigües Puigmal 
 
 
Progressivament s’ha anat renovant la xarxa que antigament era de fibrociment o de ferro, aprofitant 
obres de remodelació que s’han realitzat en els carrers.  
 

3.5.1.1.5. Detecció d’irregularitats en la distribució i subministrament d’aigua 

L’empresa Aigües Puigmal no disposa de cap sistema de detecció d’irregularitats en la distribució i 
subministrament d’aigua. Així doncs es desconeixen les pèrdues anuals d’aigua de xarxa. 
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3.5.1.2. Qualitat de l’aigua d’abastament 
 
L’entitat gestora de subministrament, en aquest cas Aigües Puigmal, ha de portar un control sanitari de la 
qualitat de l’aigua, tal i com estableix el RD 140/2003, de 7 de febrer, “por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.  
 
Ribes és un municipi d’entre 501 i 5.000 habitants, motiu pel qual està obligat a realitzar els següents 
autocontrols: 
 

Taula 29: Nombre mínim de mostres anuals en els autocontrols de l’entitat gestora 
 Clor lliure i 

total Organolèptica Control Completa 

Sortida de cada ETAP o dipòsit 
capçalera 365 101 2 1 

Sortida de cada dipòsit 
distribució 365 - 1 0 

Xarxa distribució i punts de 
lliurament en alta 365 101 2 1 

Font: RD 140/2003 
 
En quant a la freqüència de mostreig, Aigües Puigmal porta un control diàri del clor lliure i total, de l’aigua 
de cada dipòsit així com d’un punt de la xarxa de distribució, que s’alterna diàriament. 
 
Anualment es realitzen 4 controls senzills i 2 de complerts de l’aigua de xarxa per tal d’assegurar el 
control de la qualitat de l’aigua de xarxa. 
 
En la següent taula es mostren els resultats del darrer anàlisi complet realitzat pel laboratori Aigües de 
Banyoles, S.A. pel control de la qualitat de les aigües d‘abastament de Ribes de Freser: 
 

Taula 30: Anàlisis de control a xarxa (23/03/06) 
Paràmetres microbiològics 
Paràmetres Unitats Resultat Valor paramètric 
Escherichia coli Ufc./ 100 ml 0 0 ufc en 100 ml 

Paràmetres químics indicadors 
Paràmetres Unitats Resultat Valor paramètric 
Bacteries coliformes Ufc./ 100 ml 0 0/10/* ufc en 100 ml 
Amoni mg/l NH4+ <0,05 0,5 
Clor residual lliure mg/l Cl2 1,71 1 
Clor combinat residual mg/l Cl2 <0,1 2 
Color mg/l Pt/Co <5 15 
Conductivitat µS/cm a 20ºC 240 2500 
Olor Unitats de dilució <3 3 a 25 ºC 
pH pH 7,36 6,6-9,5 
Sabor Unitats de dilució <3 3 a 25ºC 
Terbolesa U.N.F. 0,21 5 

Font: Aigües Puigmal 
 
Segons els resultats de les analítiques, tal i com s’observa en l’anterior taula, els paràmetres analitzats 
compleixen les especificacions del RD 140/2003. A partir dels resultats de les analítiques, es dedueix 
que la qualitat de l’aigua és correcte i es garanteix el consum domèstic, segons normativa vigent. 
 
L’annex I del Real Decreto 140/200, fixa els límits pels diferents paràmetres presents a l’aigua de 
consum. Fins al 31 de desembre de 2003 el límit per l’arsènic era de 50 µg/l, però a partir d’aquesta data 
el límit ha esdevingut més restrictiu de manera que es redueix fins a 10 µg/l. 
 
A partir de l’entrada en vigor d’aquest nou valor, s’ha detectat que els nivells d’arsènic en l’aigua potable 
de Ribes de Freser estan per sobre del límit admès per la normativa per aigua de consum. Així doncs, 
des de l’Ajuntament de Ribes, juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua s’està estudiant el problema. 
Una de les solucions més probables a adoptar és la utilització d’un sistema per filtrar l’aigua de manera 
que es redueixin els nivells d’arsènic de l’aigua potable fins al límit acceptable. 
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3.5.1.3. Usos i consums de l’aigua per sectors 
L’aigua consumida a Ribes prové de xarxa o bé de fonts pròpies d’abastament. En el primer cas, 
l’empresa subministradora (Aigues Puigmal, SL.) ha facilitat les dades del consum d’aigua de xarxa del 
municipi. En el segon cas, l’aigua de pous propis, només es disposa de la informació facilitada a les 
Declaracions de l’Ús i Contaminació de l’Aigua que diverses activitats han de realitzar periòdicament i del 
Volum Màxim Admissible del Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

El consum d’aigua a l’any 2004 ha estat de 467.280 m3 
(145.207 m3 de xarxa i 322.073 m3 de pou). Tenint en 
compte que la població per al mateix any ha estat de 
2.040 habitants, s’obté una ratio de consum d’aigua 
de 627 l/habitant i dia.  

 
No obstant això, cal tenir present que part d’aquest 
consum d’aigua és d’ús industrial (4.069 m3 d’aigua 
de xarxa i 198.861 m3 d’aigua de fonts pròpies, 
d’acord amb les DUCAs del 2004) i part és d’ús 
agrícola-ramader (3.583 m3 d’acord amb el registre 
d’aigües). 
 
Així doncs, la ràtio de consum d’aigua per càpita 
considerant l’aigua domèstica, comercial i municipal 
(141.138 m3 de xarxa i 119.629 m3 de pou), equival a 
un consum de 350 l/persona i dia, per sobre dels 
estàndards europeus de consum d’aigua (200-250 
l/pers i dia). 
 
Tal i com s’observa en el gràfic, la major part del consum d’aigua prové de fonts pròpies (69%), i el 31% 
és de xarxa. Pel què fa als sectors de consum, l’aigua de xarxa és consumida en un 97 % pel sector 
domèstic, en canvi, en quant al consum de fonts pròpies, la major part del consum (62%) és per a un ús 
industrial. 
 
Així doncs, el consum d’aigua industrial a Ribes de Freser representa el 44 % del consum total d’aigua al 
municipi, el qual prové en un 98% de fonts pròpies.  
 

Les activitats de Ribes de Freser amb major consum d’aigua són empreses d’envasament d’aigua 
mineral, fabricació de productes diversos amb matèries plàstiques o d’acabaments de textils, amb uns 
consums anuals de 80.617 m3, 75.749 m3 i 54.894 m3 respectivament, segons dades de la DUCA 
facilitades per l’ACA i actualitzades en data de desembre de 2005. 

Figura 70: Consum total d’aigua a Ribes. Any 2004.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per 
Aigües Puigmal, S.A. i l’ACA: 
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3.5.1.3.1. Consum d’aigua de xarxa 

Segons dades facilitades per l’empresa subministradora d’aigua, en els darrers 5 anys, el consum 
d’aigua de xarxa ha disminuït en un 28%, tot i que en el període 2002-2004 el consum va augmentar en 
un 3%. La davallada més important ha tingut lloc en el darrer any (2005), moment en què el consum 
d’aigua ha assolit els seus mínims, segons les dades de les quals es disposa. 
 
Tal i com es mostra en la següent figura, el consum per abonat ha disminuït de forma considerable en els 
últims 5 anys, passant de 160 m3 per abonat a 16 m3. S’observa com el nombre d’abonats s’ha 
multiplicat gairebé per 8, principalment a partir del segon semestre del 2005, mentre que el consum ha 
disminuït en aquest mateix període en 32.419 m3. 
 
Tot i l’important increment detectat en el nombre d’abonats, la població censada de Ribes, ha disminuït 
en un 2,5% en aquest mateix període. Aquest fet pot ser degut a que s’han instal·lat nous comptadors en 
zones que fins al moment no en disposaven.  

 
No es pot establir una relació directa entre el consum d’aigua i el anys en els que s’ha registrat una major 
precipitació. Tal i com s’observa en el gràfic, el 2001 ha estat l’any en el que s’ha enregistrat un major 
consum d’aigua, i coincideix amb el de menor precipitació acumulada. En els anys 2002 i 2003, el 
consum d’aigua ha menor i coincideix amb un període en què la precipitació ha estat abundant.  
 

 

 
 
 
Tal i com s’observa en l’anterior gràfica, el consum en els mesos d’estiu és superior al de l’hivern. Mentre 
que en els anys 2002 i 2003 el consum d’aigua disminueix a l’hivern, en els mesos d’estiu, el consum 
augmenta. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72: Increment anual del consum d’aigua de xarxa 
respecte el nombre d’ abonats. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Aigües Puigmal. 

*Estiu: Juliol, agost i setembre  
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Aigües Puigmal. 

Figura 71: Evolució del consum anual d’aigua de xarxa 
d’abastament.  

Figura 73: Relació entre el consum d’aigua i la precipitació 
acumulada 

Figura 74: Evolució del consum estacional d’aigua 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Aigües 
Puigmal i de Meteocat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Aigües Puigmal. 
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• Sector industrial 
 
A partir de les dades facilitades per Aigües Puigmal, es disposa del consum d’aigua del sector 
industrial. Cal tenir en compte que la tarifa industrial inclou l’ús industrial i assimilables, agrícoles i 
ramaders. Segons dades de l’any 2004, el volum d’aigua de xarxa consumit ha estat de 40.069 m3.  
 

 
Tal i com es mostra en la gràfica el consum d’aigua provinent de xarxa degut a fonts industrials s’ha 
mantingut constant en el període 2003-2005. En canvi, en el període 2001-2002 ha augmentat de 
forma important, passant de ser gairebé nul (114 m3/any) a 6.442 m3 anuals. En els anys 2002-2003 
però, es detecta una primera davallada del consum del 65 %. 
El nombre d’abonats industrials passa de ser 1 a l’any 2001, a 74 en els tres darrers trimestres del 
2005. Així doncs, el nombre d’empreses i assimilables connectats a xarxa d’abastament ha 
augmentat de forma significativa a Ribes. 
 
Tot i que el nombre d’abonats ha augmentat, el 
consum per abonat ha disminuït en aquest 
mateix període, passant de 114 m3/abonat (any 
2001) a 67 m3/abonat (any 2005). No obstant 
això, exceptuant l’any 2005, el consum per 
abonat ha experimentat pujades i baixades, però 
sempre amb consums superiors al del 2001. 
A partir de les declaracions bàsiques i 
simplificades i les declaracions abreujades i 
domèstiques per activitat, es coneix el cabal 
abastat declarat de xarxa per sectors. Tal i com 
s’observa en la figura, el sector del plàstic és 
aquell que concentra les activitats amb un major 
consum d’aigua en el municipi de Ribes, 
concretament de 6.351 m3/any.  
 
 

• Consum domèstic, comercial i municipal 
El consum d’aigua de xarxa del sector domèstic 
és de 141.138 m3 ,d’acord amb les dades 
d’Aigües Puigmal, de l’any 2004. No es disposa 
de les dades desglossades per sectors 
comercial i municipal.  
A partir de la relació entre l’evolució del consum 
d’aigua i l’evolució de la població de Ribes, 
s’obté que el consum per habitant s’ha 
mantingut relativament constant els darrers 5 
anys, a excepció de l’any 2005, en què aquest 
va disminuir en un 27%. 
En el 2002, també va tenir lloc una lleugera 
disminució (7%) del consum per habitant, tot i 
que en els anys següents es retorna als valors de 
consum de l’any 2001. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

Figura 77: Consum d’aigua de xarxa per sector d’activitat. 2004 

Figura : Evolució del consum estacional. Període 1994-2005 

Figura 75: Evolució del consum d’aigua de xarxa en la indústria.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Aigües Puigmal. 

Figura 78: Evolució del consum d’aigua de xarxa en el sector domèstic 
en relació a la població. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Aigües Puigmal i 
IDESCAT. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Aigües Puigmal. 
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Figura 76: Evolució del consum d’aigua de xarxa per a ús 
industrial per abonat. 
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• Consum agrícola-ramader 
 

El consum d’aigua de xarxa del sector agrícola-ramader, està inclòs en la tarifa de tipus industrial, i 
per tant no es disposa d’aquesta informació deglossada. 

 
 
3.5.1.3.2. Consum d’aigua de fonts pròpies 
 
No es disposa d’informació exhaustiva del consum 
d’aigua de fonts pròpies al municipi de Ribes de 
Freser. No obstant això, s’ha realitzat una estimació a 
partir del volum màxim admissible de cada pou que 
consta al Registre d’Aigües de l’ACA i dels volums 
anuals de fonts pròpies facturats en concepte del 
cànon de l’aigua de les activitats industrials han 
declarat a la Declaració de l’Ús i Contaminació de 
l’Aigua. 
 
 
D’acord amb l’estimació realitzada per a l’any 2004, a 
Ribes de Freser s’han consumit un total de 511.289 
m3 d’aigua provinent de fonts pròpies. 
 
Segons els volums anuals de fonts pròpies facturats en 
concepte del cànon de l’aigua de les activitats industrials 
han declarat a la Declaració de l’Ús i Contaminació de 
l’Aigua, el consum d’aigua provinent de fonts pròpies, 
en el sector industrial, és de 198.861 m3/any. A partir 
del volum màxim admissible de cada font pròpia que 
consta al Registre d’Aigües de l’ACA, s’ha estimat un 
consum d’aigua destinat a altres fonts de 312.428 
m3/any. 
 
Així doncs, el principal ús d’aigua provinent de fonts 
pròpies, és l’abastament, que representen el 60%. 
D’aquest percentatge, el 62% es distribueix a la xarxa 
d’abastament, i el 38% restant és per a abastament 
particular. El consum del sector industrial és del 38,9% i 
el segueix el sector agrari i ramader (0,7%).  
 
Cal però tenir en compte que només es disposa de 
dades d’aquells pous o captacions superficials que 
disposen d’autorització, sempre que en el Registre 
d’Aigües consti el volum màxim anual admissible, i de 
les empreses que realitzen la DUCA. Així doncs, és 
d’esperar que el consum real sigui superior. 
 
Així mateix, segons dades del registre d’aigües, de les 
45 inscripcions al registre, 22 són captacions 
superficials, per a ús principalment industrial i ramader, 
però també hidroelèctric, domèstic, abastament, etc i 
les 23 restants, obtenen l’aigua de captacions 
subterrànies (a través de pous, deus, mines o 
aiguaneix), o captacions subàlvies, ja sigui per a ús 
industrial, abastament municipal o per a altres usos.  
 
En la figura es mostra els la ubicació de les fonts pròpies d’abastaments de les que es disposa segons el 
registre d’aigües de l’ACA i l’ús al que es destina aquesta aigua. 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia  partir de les dades de l’ACA. 

Figura 79 : Ús de l’aigua provinent de fonts pròpies. 

Figura 80: Abastament d’aigua de fonts pròpies 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre 
d’Aigües de l’ACA. 
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• Consum industrial 

 
En el municipi de Ribes de Freser hi ha un total de 
12 activitats que han realitzat la Declaració de l’Ús i 
Contaminació de l’Aigua (dades actualitzades a 
l’any 2005) d’un total de 25 establiments industrials, 
el què representa el 48% del total d’activitats 
industrials desenvolupades al municipi (d’acord 
amb l’IAE de 2002, IDESCAT). 
 
Es disposa del consum d’aigua de fonts pròpies, 
obtinguts a partir dels volums de fonts pròpies 
facturats a establiments industrials que han realitzat 
les declaracions bàsiques, simplificades, 
abreujades, i domèstiques facilitades per l’ACA. A 
més, cal tenir en compte que els volums 
especificats són declarats pel propi consumidor i 
que no totes les activitats industrials estan 
obligades a realitzar la DUCA. 
 
Segons les dades de les que es disposa, hi ha 5 empreses que consumeixen aigua provinent de fonts 
pròpies, les quals pertanyen a sector ben diversos (tèxtil, envasament d’aigua mineral natural, Fabricació 
de productes de fustes i de productes amb matèries plàstiques).  
 
 
• Consum domèstic i comercial 

 
No es disposa de dades de consum domèstic, comercial ni municipal, ja que en la informació del 
Registre d’Aigües no hi consten dades referents als volums màxims admissibles d’aquest sector. 
Únicament es té constància de dos inscripcions al registre corresponents a captacions superficials i 
subterrànies, i dues captacions de pous per a ús domèstic i reg de jardins. 
 
 
• Consum agrícola-ramader 

 
El principal consum d’aigua del sector primari és el destinat a l’aigua de reg. No es disposa de dades del 
consum d’aigua del sector agrícola-ramader. Únicament, hi ha una captació inscrita al Registre d’Aigües 
de l’ACA amb informació referent al volum màxim admissible, essent aquest de 3.583 m3/any. Tal i com 
es mostra en la següent taula, gairebé la totalitat de les captacions per a ús agrícola i ramader són 
superficials. 
 

Taula 31: Consum d’aigua de fonts pròpies del sector primari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Font: Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
 
 
 
 
 
 

Ús 
Núm. de 

captacions 
superficials 

inscrites 

Núm. de 
captacions 
aiguaneix 
inscrites 

Volum màxim 
admissible 

(m3) 

Domèstic i 
ramader 1 0 - 

Reg 12 0 - 

Reg i ramader 0 1 3.583 

Total 13 1 3.583 

Font: Elaboració pròpia a partir la DUCA, facilitada per  l’ACA. 

Figura 81:  Consums d’aigua de fonts pròpies per sectors. 
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3.5.1.3.4. Previsions d’evolució de la demanda 

Segons el planejament vigent en el municipi de Ribes de Freser (NNSS de la Vall de Ribes de 1986), 
resten per urbanitzar, 10,83 ha.  
 
No hi ha previsió de connexió de noves zones a xarxa, tot i que els nuclis de Batet, Bruguera, Ventolà i 
Ribes Altes no estan connectats a xarxa, ni de realització de millores en la xarxa d’abastament d’aigua 
potable del municipi. 
 
3.5.1.4. Fonts. Localització i qualitat de les aigües 
 
En el municipi de Ribes hi són presents nombroses fonts, de les quals se n’ha identificat 19, les quals es 
llisten a continuació: 
 

Nº Nom de la Font Propietats 
1 Dels Absis Potable 
2 Del Prat Per determinar 
3 Del C/ Cerdanya Per determinar 
4 Del Ferro Per determinar 
5 Del Girafulles Per determinar 
6 De La Teula Per determinar 
7 De La Margarideta Ferruginosa i magnesiada 
8 Del Passeig Potable 
9 Sortidor del Passeig Per determinar 
10 De Sant Cristòfol Sòdica 
11 De Sant Quintí Per determinar 
12 De Santa Caterineta Potable 
13 Del Sofre Per determinar 
14 Del Sucut Per determinar 
15 De Vista Alegre Per determinar 
16 De Cal Palatí Crta.Pardines Per determinar 
17 De Coma Crta.Pardines Per determinar 
18 Del C/ Fonderia Per determinar 
19 De Capdevila Per determinar 

 
No es desposa de dades periòdiques que permetin conèixer i portar un control de l’estat de la’igua de les 
fonts de Ribes de Freser. 
 
Cal destacar el fet que les fonts de Ribes de Freser brollen de forma continuada, amb la conseqüent 
pèrdua d’aigua. 
 
 
3.5.1.5. Pous. Localització i usos 
 
La principal font de subministrament d’aigua de 
Ribes de Freser és la procedent de la xarxa 
d’abastament, gestionada per la companyia Aigües 
Puigmal. No obstant això, al municipi també hi ha 
sectors que s’abasten de pous propis. 
 
A Ribes de Freser hi ha únicament 3 aprofitaments 
d’aigua de pou inscrits al Registre d’Aigües de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, destinats a un ús 
industrial i domèstic i reg de jardins. 
 
Únicament però, es disposa de la ubicació d’un 
d’aquests 3 pous, destinats a un ús domèstic, 
concretament per a l’abastament d’aigua d’un 
restaurant, el qual està indicat en el afigura de color 
vermell. 
 
 
 
 

Figura 82: Captacions d’aigua de fonts pròpies 

Font: Elaboració propia a partir de les dades del Registre 
d’Aigües de l’ACA. 
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En la següent taula, s’indiquen els pous inscrits en el registre d’aigües, en funció dels usos als quals es 
destinen, i els volums màxims d’aigua admissibles registrats.  
 

Taula 32: Pous inscrits al Registre d’Aigües 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Registre d’Aigües facilitada per l’ACA. 

 
Tal i com s’observa en l’anterior taula, i tenint en compte que no es disposa de dades de tots els 
registres, el consum d’aigua de pou és principalment per a un consum domèstic, d’uns 2.000 m3/any 
segons les dades del volum màxim admissible del registre d’aigües. 
 
 

3.5.1.5. Campanyes i iniciatives per a l’ús sostenible de l’aigua 
Des de l’empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa d’aigua potable (Aigües Puigmal), 
no s’ha realitzat cap campanya per tal de minimitzar el consum d’aigua i fomentar-ne un ús eficient. 
Així mateix, des de l’Ajuntament de Ribes de Freser tampoc s’ha realitzat cap campanya per aquest 
mateix fi. 

Ús Núm. pous incrits
Volum màx. 
Admisible 

(m3) 

Industrial 1 - 

Domèstic 1 2.000 

Domèstic i reg 1 - 

Total 3 2.000 



 
136 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

3.5.2. Aigües residuals 
 

3.5.2.1. Els abocaments 

3.5.2.1.1. Focus d’abocaments d'origen industrial 

El nombre d’establiments industrials del municipi que disposen d’autorització administrativa d’abocament 
d’aigües residuals són 2 d’acord amb les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
D’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d'aigües i el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic 
hidràulic, -modificat pel Reial decret 606/2003, de 23 de maig-, tots el abocaments que es realitzin directa 
o indirectament a les aigües continentals, així com a la resta del domini públic hidràulic han de disposar 
de permís d’abocament. A Catalunya, els abocaments directes a aigües superficials o subterrànies o els 
abocaments indirectes a aigües subterrànies seran atorgats per l’Agència Catalana de l’Aigua. Els 
permisos per als abocaments indirectes, a través de col·lectors, a aigües superficials es sol·licitaran 
directament a l’Ajuntament. Així doncs, totes les empreses haurien de disposar de l’esmentat permís. 

La valoració del volum d’aigua residual d’origen industrial generada en el municipi de Ribes de Freser 
s’ha realitzat a partir de les dades de cabal abocat de les DUCA’s de tipus bàsica i simplificada per 
activitat. Val a dir que només estan obligats a realitzar aquesta declaració els usuaris industrials i 
assimilables amb un consum anual d'aigua superior a 1.000m³, l'activitat econòmica dels quals es trobi 
compresa entre els números B 05021 i E 41000 de la classificació catalana d'activitats econòmiques 
(CCAE-93) (Decret 97/1995, de 21 de febrer). Els usuaris que malgrat no complir els requisits anteriors 
siguin requerits expressament per l'Agència Catalana de l'Aigua, també l’hauran de realitzar. 
A més a més, els valors són declarats pel propi usuari, de manera que les dades que es mostren a 
continuació han de ser considerats estimatius. 
 
Al municipi de Ribes de Freser hi ha 4 activitats que han realitzat la DUCA bàsica i simplificada, a partir 
de les quals s’ha obtingut les quantitats abocades per les mateixes. 
 
 
Tal i com s’observa en la figura, la major part de 
les aigües residuals d’origen industrial 
abocades (i declarades) al municipi de Ribes 
de Freser corresponen a la fabricació de 
productes diversos amb matèries plàstiques 
(82.099 m3/any), seguida de l’acabament tèxtil 
(54.894 m3/any). La resta d’activitats industrials 
que realitzen la DUCA bàsica i simplificada, 
dedicades a l’envasament d’aigua mineral i al 
rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de 
pell, aboquen el 8% restant del total d’aigua 
residual d’origen industrial. 
 
Si es compara les dades de consum d’aigua 
industrial amb les dades d’abocament d’aigua 
del mateix ús, s’observa que el 69,8% de 
l’aigua abastada, és abocada. 
 
 
 

3.5.2.1.2. Focus d’abocaments d'origen domèstic, comercial i municipal 

No es disposa de dades d’abocament d’aigües residuals del sector domèstic, comercial i municipal donat 
que no és d’obligatori compliment la realització de la Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua 
(DUCA). No obstant això, donat que el sector no té associades pèrdues d’aigua a causa de processos, 
es pot estimar que el volum d’aigua abocat és igual al consumit (tant de xarxa com de pou), és a dir, 
260.767 m3/any, segons dades de l’any 2004. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de ACA. 

Figura 83:  Abocaments d’aigua industrial de Ribes de 
Freser. Dades actualitzades l’any 2005. 
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3.5.2.1.2. Focus d’abocaments d’origen agrícola-ramader 

L’aigua per al consum agrícola-ramader és de 3.583 m3 (segons el Registre d’Aigües de l’Agència 
Catalana de l’Aigua) i és bàsicament destinat al reg d’aquestes explotacions, i per tant, l’aigua s’infiltra al 
sòl. Per aquest motiu, es considera que l’aigua per a ús agrícola i ramader no és abocada. 
 
No obstant això la incidència de l’ús de l’aigua per a reg ve donada per: 

• L’excessiu ús d’adobs químics o bé naturals (fems, purins) usats per fertilitzar la terra de conreu 
pot donar lloc a un excés de nitrats en el sòl. 

• L’excessiu ús de pesticides, utilitzats per combatre les plagues, pot d’igual manera afectar de 
forma important el sòl i les aigües subterrànies.  

 

3.5.2.1.3. Control dels abocaments 

Des de l’ajuntament de Ribes de Freser, no es porta cap control de les inspeccions realitzades, ni se’n 
realitzen de noves. 
 
Des de l’Agència Catalana de l’Aigua es realitzen inspeccions dels abocaments realitzats per les 
diferents activitats, tan a llera com a xarxa de clavegueram. 
 
Durant els mesos de febrer, març i abril, des de l’ACA es van realitzar una sèrie d’inspeccions en motiu 
de la manca de connexió de diferents abocaments d’aigües residuals al sistema de sanejament. En la 
inspecció es van detectar diferents focus contaminants corresponent a punts d’abocament d’aigües 
residuals procedents del clavegueram de Ribes que no estan connectats la sistema de sanejament. Cal 
destacar que varis punts d’abocament es troben pròxims als col·lectors generals. A més, varis punts 
aboquen en trams afectats per la reducció de cabal degut a aprofitaments hidroelèctrics, de manera que 
l’efecte de dilució del riu es veu reduït. 
 
S’han identificat diversos punts d’abocament d’aigües residuals desconnectats del sistema de 
sanejament de Ribes de Freser, els quals s’enumeren a continuació: 
 

Taula 33: Abocaments d’aigües residuals desconnectats del sistema de sanejament de Ribes de Freser 
Origen Tipus d’abocament Llera 

c/ Guimerà Continuat i permanent 
c/ Sant Quintí Continuat i permanent 
Pavelló, c/ Fontalba, c/ Girona, Pg. del Taga Continuat i permanent 
c/ de les Eres Continuat i permanent 
c/ Balandrau Continuat i permanent 
Canal de sortida carburo Hidrodata Continuat i permanent 
Canal de sortida carburo Hidrodata (interior canal) Difícilment accessible 

Freser 

c/ Mare de Déu de Gràcia (varis punts) Puntual i intermitent 
Ctra. a Pardines (zona penya barcelonista) Continuat i permanent 
Ctra. a Pardines (zona habitatges) Puntual i intermitent 

Segadell 

Abocaments de refrigeració i sanitaris de  l’empresa MAX-PLÀSTICS, S.A. 
Continuat i permanent 
(Abocament autoritzat 

per l’ACA) 

Abocaments de refrigeració sanitaris de l’empresa MAX-PLÀSTICS, S.A. 
Continuat i permanent 
(Abocament autoritzat 

per l’ACA) 

Altres 

Sobreixidor Zona c/ de les Eres 
Sobreeixidor zona c/ Estibadors 
Sobreeixidor zona pont d’accés al cremallera de Núria 
Sobreeixidor zona del pont de Ripoll a Puigcerdà 

Sobreeixidors d’aigües 
residuals  de 
clavegueram 

Sobreeixidors 
del 

clavegueram 

Font: ACA 
 

3.5.2.2. El sistema de clavegueram 
Ribes de Freser disposa d’un sistema de sanejament de tipus unitari, és a dir, les aigües residuals i les 
aigües de pluja són evacuades conjuntament. 
 
La gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram es porta des del propi Ajuntament, i és la brigada 
municipal l’encarregada de solucionar els problemes que es puguin presentar a la xarxa de sanejament.  
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3.5.2.3. Caracterització i tractament de les aigües residuals 
El municipi de Ribes de Freser disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals, des de febrer de 
1992, situada al terme municipal de Ribes, al marge esquerra del riu Freser, per a la depuració de les 
aigües residuals generades pel municipi de Ribes de Freser. 
 
L’empresa CADAGUA, és l’empresa 
explotadora i encarregada del manteniment 
de l’EDAR, la qual mensualment informe al 
Consell Comarcal del Ripollès (administració 
actuant) sobre el funcionament de la planta i 
sobre les incidències que han tingut lloc. 
 
Les aigües residuals arriben a la planta a 
través d’una col·lector de 400 cm de 
diàmetre, el qual recull les aigües de tres 
col·lectors principals, el de la banda del 
Rigard, el de la banda del Freser i el de la 
banda del Segadell. Un cop s’han unit els 
col·lectors (al punt d’unió del riu Rigard amb 
el Freser), la canonada continua tenint un 
diàmetre de 500 cm, fins arribar a l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Ribes. 
L’existència d’un sobreeixidor permet que en 
situacions puntuals, degut a un augment 
sobtat de cabal, es pugui abocar 
l’excés d’aigua directament al riu.  
 
No obstant això, en la inspecció realitzada per l’ACA els mesos de febrer, març i abril sobre els 
abocaments d’aigües residual, s’ha detectat l’abocament d’aigües residuals per sobreeiximent de l’EDAR 
de Ribes de Freser, principalment durant els dies laborables i esporàdicament els dies festius per 
sobresaturació de les actuals instal·lacions. 
 
Encara resen certes zones urbanes que no estan connectades a la xarxa de sanejament, i aboquen a 
llera pública: 
 

- la zona a l’entorn del castell de Sant Pere, a l’est de la via del cremallera 
- l’àrea urbanitzada al nord del càmping de la Vall de Ribes, a dreta i esquerra de la carretera de 

Pardines 
- una petita zona entre el passeig Àngel Guimerà i el passeig S. Mauri 
- la zona urbanitzada que limita per l’oest amb el ferrocarril, pel nord amb el passeig de la 

Margarideta i per l’est amb el carrer Eudald Coma.  
 

Així doncs, aproximadament hi ha una tercera part del municipi que no està connectada a xarxa. 
 
La planta, és una estació depuradora d’airejament perllongat. La major part de les aigües que arriben a la 
planta són de tipus domèstic, a excepció d’una indústria tèxtil, principalment, la qual utilitza l’aigua en el 
seu procés de producció. La major part de les activitats però, fan un ús de l’aigua de tipus sanitari.  
 
L’EDAR aboca les seves aigües depurades al riu Freser. 
 
A continuació es descriu les fases de les que consta el tractament de les aigües residuals: 
 
• Bombament d’aigua bruta 
• Desbast de fins 
• Tractament biològic 
• Decantació secundària 
• Deshidratació de fangs 

 
 
Les característiques tècniques de disseny de l’EDAR de Ribes de Freser són les següents: 
 
 

Figura 84: Situació de l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Ribes de Freser. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 
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Taula 34: Característiques tècniques de l’EDAR de Ribes de Freser 

Població equivalent 5.000 
Superfície de l’EDAR 3.700 m2 
Cabal diari 1.250 m3/d 
Cabal mitjà 52 m3/h 
Cabal màxim 224 m3/h 
Potència instal·lada 125 Kw 
Destí aigües tractades Llera del riu Freser 
Tractament dels fangs Deshidratació 

Font: DMAH. 
 
Des de l’estació depuradora d’aigües residuals de Ribes de Freser es porta un control diari del cabal 
tractat, així com del rendiment de l’estació en quant a al rendiment de la depuració de les aigües.  
A partir de la informació facilitada pel Consell Comarcal del Ripollès, es dedueix que el cabal tractat el 
2005 ha estat de 718.230 m3, és dir, uns 1.968 m3/dia. Per tant, el cabal diari tractat de promig supera el 
cabal diari de disseny, en uns 718 m3 de promig. Per tant, aquest excés d’aigua és abocat al riu Freser, 
mitjançant un by-pass, sense que sigui sotmès a un procés de depuració. 
Cal tenir en compte que l’empresa tèxtil connectada a xarxa, aboca una quantitat d’aigua considerable, 
de manera que, durant els caps de setmana, període en el que l’empresa no treballa, la quantitat d’aigua 
que surt per sobreeixidor és menor. 
 
Els fangs deshidratats a la planta, són enviats a la planta de compostatge de Manlleu (Ferbosa) 
 
A continuació s’indica la quantitat de fangs generats a la EDAR durant el 2005: 
 

Figura 85: Fangs generats a l’EDAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 
 
Tal i com s’observa en l’anterior taula, l’any 2005 es van generar 11.345 kg de fangs deshidratats a 
l’EDAR de Ribes de Freser. Els mesos en què es va generar una quantitat major van  ser març i abril, i el 
període d’agost a octubre, mesos en què es superen els 100 kg/mes. 
 
En quant als paràmetres de disseny, l’EDAR ha estat calculada per a obtenir una eficiència superior al 
89% per a la reducció de la DBO5 i sòlids en suspensió (S.S.). En la següent taula s’indiquen els valors 
de disseny d’entrada i de sortida per a cadascun d’aquests paràmetres i l’eficiència. 
 

Taula 35: Paràmetres de disseny de l’EDAR de Ribes de Freser 
Paràmetres Valor d’entrada (ppm) Valor de sortida (ppm) Eficiència (%) 

DBO5  300 20 93,3 
S.S.  300 20 93,3 

Font: DMAH. 

L’EDAR controla diàriament diferents paràmetres per determinar la qualitat de l’aigua d’entrada i de 
sortida de la planta: 
 
- DBO5: el rendiment ha estat superior al 90% al llarg de tot el 2005, segons les dades mitges 

mensuals, a excepció del mes de març, quan el rendiment mig va ser del 89,31%. 
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- MES: el rendiment ha estat superior del 89% al llarg de tot el 2005, segons les dades mitges 
mensuals, a excepció dels mesos de març, juny i novembre. 

- DQO: el rendiment mig ha estat a l’entorn del 86% al llarg de tot el 2005, segons les dades mitges 
mensuals, i en els mesos d’abril, maig i novembre, aquest ha estat del 83%. 

 
En la següent taula es mostren les dades detallades sobre la qualitat de l’aigua d’entrada i de sortida de 
l’EDAR: 
 
Taula 36: Qualitat de l’aigua d’entrada i de sortida de l’EDAR. Any 2005. 

CABAL MeS DQO DBO5 EDAR 
RIBESDE 
FRESER TRACTAT Entrada Sortida Rend. 

Entrad
a Sortida Rend. Entrada Sortida Rend. 

DISSENY 37.500 1.250,0 280 30 >89 580 70 >88 275 14 >95 

MES m3/mes m3/dia mg/L mg/L % mg/L mg/L % mg/L mg/L % 

Gener 59.459 1.918,0 208 9 95,67 386 38 90,16 173 12 93,06 
Febrer 54.851 1.959,0 176 11 93,75 328 38 88,41 141 14 90,07 
Març 61.694 1.990,1 114 15 86,84 256 37 85,55 131 14 89,31 
Abril 58.336 1.944,5 149 16 89,26 298 49 83,56 136 12 91,18 
Maig 57.505 1.855,0 99 11 88,89 272 39 85,66 130 12 90,77 
Juny 60.406 2.013,5 90 11 87,78 255 31 87,84 131 12 90,84 
Juliol 59.715 1.926,3 104 9 91,35 253 30 88,14 128 10 92,19 
Agost 62.413 2.013,3 125 9 92,80 260 30 88,46 142 10 92,96 
Setembre 61.197 2.039,9 166 16 90,36 309 39 87,38 139 12 91,37 
Octubre 62.386 2.012,5 122 11 90,98 257 32 87,55 125 10 92,00 
Novembre 59.715 1.990,5 78 11 85,90 241 41 82,99 120 11 90,83 

Desembre 60.553 1.953,3 101 11 89,11 271 36 86,72 132 12 90,91 

MITJANA 59.853 1.968,0 128 11,7 90,22 282 36,7 86,87 136 11,8 91,29 
MÀXIM 62.413 2.039,9 208 16,0 95,67 386 49,0 90,16 173 14,0 93,06 

MÍNIM  54.851 1.855,0 78 9,0 85,90 241 30,0 82,99 120 10,0 89,31 
 
3.5.3. Aigües plujanes 
 
El municipi de Ribes de Freser disposa d’una xarxa unitària de sanejament, és a dir, les aigües residuals 
geenrades es mesclen amb les aigües de pluja, i són consuïdes fins a la depuradora municipal. 
A més, els nous habitatges, tampoc estan preparats per a ser connectats a xarxa separativa. 
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3.5.5. Balanç de l’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLE DE L’AIGUA DEL MUNICIPI DE RIBES DE FRESER 

 
Aigua de Xarxa Aigua de fonts 

pròpies 

Consum 
domèstic 

 
141.138 m3/a 

Consum 
industrial 

 
4.069m3/a 

Consum agrícola-
ramader 

 
3.583m3/a

Consum 
industrial 

 
198.861 m3/a 

Consum 
domèstic 

 
119.629 m3/a 

Consum 
domèstic 

 
260.767 m3/a 

Consum 
industrial 

 
202.930 m3/a 

Consum agrícola-
ramader 

 
3.583m3/a 

 
Infiltració al sòl 

 
Abocament a llera 

pública 

 
Abocament a 

l’EDAR de Ribes 
de Freser 

14 km 3 pous, 22 captacions 
superficials, 2 subàlvies 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

La xarxa d’abastament i distribució satisfà la demanda de la població 

• -Captació: 
- Manantial de la Devesa del Carol i de la captació d’aigües subterrànies del riu Freser, la 

qual dóna servei a bona part del nucli de Ribes. 
- Manantial Font d’Ormeu, el qual abasteix a la urbanització Sant Miquel, a la zona dels pisos 

i a part del nucli de Ribes. 
• Potabilització: Cada dipòsit disposa d’una bomba dosificadora de clor. 
• Emmagatzematge: A Ribes de Freser, hi ha dos dipòsits repartits per tot el municipi 

- Captació de la Devesa del Carol es condueix fins a un dipòsit de 50 m3.  
- Captació de Font d’Ormeu es condueix fins a un dipòsit de 200m3. 

• Distribució:  
Conduccions Material Diàmetre Llargada (km) 

150 0,33 Devesa del Carol i 
Riu Freser 125 0,67 Fins a 

dipòsit 
Fonts d’Ormeu 

Fibrocement 
125 3,54 

100 1,155 
60 0,640 Fibrocement 
50 0,250 

110 ,1150 PVC 63 1,155 
110 1,190 
75 0,620 
63 0,175 Polietilè 

50 0,300 
100 0,530 Ferro fos 75 0,050 

Ferro 
galvanitzat 50 0,150 

De distribució 

- altres 
2,558 

Longitud total de la xarxa 14,463 

 
• Entitat de Gestió: Aigües Puigmal 
 
La qualitat de l’aigua a la sortida de l’ETAP, a la sortida dels diferents dipòsits de distribució així com 
a la xarxa de distribució compleix amb la normativa que li és d’aplicació. 
 

L’ús domèstic de la xarxa d’abastament representa el principal consum de l’aigua 

 
 

Xarxa: 
- El principal consumidor d’aigua provinent de 

xarxa és el sector domèstic.  
- El consum d’aigua domèstica per habitant 

censat a Ribes de Freser ha disminuit en 
gairebé un 28 % en el període 2001-2005. 

- Dintre del ús industrial, són les empreses que 
es dediquen a la fabricació de productes amb 
matèries plàstiques. 

 
Fonts pròpies:  
- El principal consumidor d’aigua provinent de 

fonts pròpies, és l’abastament, que 
representa el 60% seguit del sector industrial 
i ramader (39%), i per últim, el el reg i 
ramader(1%). 

- Hi ha 45 inscripcions al registre d’aigües, 22 
són captacions superficials i les 23 restants, 
obtenen l’aigua de pous. 

 

Consum total d’aigua a Ribes de Freser. 
Any 2004. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les 
 dades facilitades per Aigües Puigmali l’ACA: 
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Control dels abocaments 

 
• Abocaments 

- S’han identificat diversos abocaments d’aigües residuals a llera pública al municipi de Ribes de 
Freser 

Origen Tipus d’abocament Llera 
c/ Guimerà Continuat  
c/ Sant Quintí Continuat  
Pavelló, c/ Fontalba, c/ Girona, Pg. del Taga Continuat  
c/ de les Eres Continuat  
c/ Balandrau Continuat  
Canal de sortida carburo Hidrodata Continuat  
Canal de sortida carburo Hidrodata (interior canal) Difícilment accessible 

Freser 

c/ Mare de Déu de Gràcia (varis punts) Puntual  
Ctra. a Pardines (zona penya barcelonista) Continuat  
Ctra. a Pardines (zona habitatges) Puntual  

Segadell 

Abocaments de refrigeració i sanitaris de  l’empresa 
MAX-PLÀSTICS, S.A. 

 (Abocament autoritzat 
per l’ACA) 

Abocaments de refrigeració sanitaris de l’empresa 
MAX-PLÀSTICS, S.A. 

 (Abocament autoritzat 
per l’ACA) 

Altres 

Sobreixidor Zona c/ de les Eres 
Sobreeixidor zona c/ Estibadors 
Sobreeixidor zona pont d’accés al cremallera de Núria 
Sobreeixidor zona del pont de Ripoll a Puigcerdà 

Sobreeixidors d’aigües 
residuals  de 
clavegueram 

Sobreeixidors del 
clavegueram 

 
• Sistema de clavegueram 

- Entitat de gestió: Ajuntament de Ribes de Freser 
- Sistema de sanejament de tipus unitari, és a dir, les aigües residuals i les aigües de pluja són 

evacuades conjuntament. 

Consum  d’aigua per sectors industrials Principals usos de l’aigua de pous

Evolució del consum estacional d’aigua Evolució consum d’aigua de xarxa

Font: Elaboració pròpia a partir de les  
dades d’Aigües Puigmal 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Aigües Puigmal

Font: Elaboració pròpia a partir de 
 dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Font: Elaboració pròpia  partir de les dades de l’ACA. 
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La depuració de les aigües residuals és suficient per satisfer la població actual i futura 

- Ribes de Freser té Depuradora d’aigües residuals, des de 1992-1993, situada al terme 
municipal de Ribes, al marge esquerra del riu Freser, per la depuració de les aigües residuals 
generades pel municipi. 

- L’empres CADAGUA, és l’entitat explotadora i encarregada del manteniment de l’EDAR: 
 
 

Població equivalent 5.000 
Superfície de l’EDAR 3.700 m2 
Cabal diari 1.250 m3/d 
Cabal mitjà 52 m3/h 
Cabal màxim 224 m3/h 
Potència instal·lada 125 Kw 
Destí aigües tractades Llera del riu Freser 
Tractament dels fangs Deshidratació 

Font: DMAH. 
 
- La depuradora tracta, 718 m3 de promig per sobre del cabal dissenyat, epr la qual cosa aquest 

excés d’aigua és abocat al riu Freser, mitjançant un by-pass, sense que sigui sotmès a un 
procés de depuració. 
 

- Generalment l’aigua depurada compleix amb els paràmetres de disseny de la depuradora. 
 
 
 

Paràmetres Valor d’entrada (ppm) Valor de sortida (ppm) Eficiència (%) 
DBO5  300 20 93,3 
S.S.  300 20 93,3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característiques tècniques de l’EDAR a Ribes de Freser

Paràmetres de disseny i eficiència de l’EDAR de Ribes de Freser 
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El sector domèstic és el principal consumidor d’aigua 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia

 
Aigua de Xarxa Aigua de fonts 

pròpies 

Consum 
domèstic 

 
141.138 m3/a 

Consum 
industrial 

 
4.069m3/a 

Consum agrícola-
ramader 

 
3.583m3/a

Consum 
industrial 

 
198.861 m3/a 

Consum 
domèstic 

 
119.629 m3/a 

Consum 
domèstic 

 
260.767 m3/a 

Consum 
industrial 

 
202.930 m3/a 

Consum agrícola-
ramader 

 
3.583m3/a

 
Infiltració al sòl 

 
Abocament a llera 

pública 

 
Abocament a 

l’EDAR de Ribes 
de Freser 

14 km 3 pous, 22 captacions 
superficials, 2 subàlvies 
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Indicadors 

Indicador: 1. Consum per persona i dia 

Definició: 

Aquest indicador pretén avaluar el consum d’aigua domèstic-comercial-municipal per habitant i 
dia. 

Tipus Estat 

Unitats Litres/habitant i dia 

Mètode de càlcul 

dies
serRibesdeFreatshabidnombre

municipalicomercialdomèsticúsperaiguadConsum

consum
365
tan'

,'









=  

Valor actual 48 l/habitant i dia 

Periodicitat Anualment 

Obtenció Aigües Puigmal 

Tendència - 

Observacions La dotació establerta per l’ACA en les conques internes de Catalunya 
per als municipis de més de 10.000 habitants, és de 210 l/persona i dia. 
D’aquests, 140 l corresponen al consum estricte de les llars, uns 10 l al 
comercial, 16 l al públic i uns 46 l són consums no controlats i pèrdues. 

 

 
 

Indicador: 2.Orígen del consum d’aigua 

Definició: 

Aquest indicador avalua quin percentatge representa el consum d’aigua provinent de xarxa/ 
fonts pròpies. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul ( )
totalconsum

pròpiesfontsoxarxadeaiguadconsumorigen 100*'%  

Valor actual - 82% prové de la xarxa d’abastament. 

- 19% prové de fonts pròpies. 

Periodicitat Anualment 

Obtenció Aigües Puigmal i ACA 

Tendència - 

Observacions - 
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Indicador: 3.Evolució del nombre d’abonats 

Definició: 

Amb aquest indicador s’analitza l’increment dels abonats d’aigua d’ús domèstic que hi ha hagut 
al municipi. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*

2001º
)2001º2005º(

20012005º
abonatsN

abonatsNabonatsNcomptN −
=−  

Valor actual Augment del 691%, s’han multiplicat per set el nombre d’abonats 

Periodicitat Anualment 

Obtenció Aigües Puigmal 

Tendència - 

Observacions - 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.5.6. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 MANCA DE CONEIXEMENT DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES DEL 
MUNICIPI 

 
En el municipi no s’han realitzat mostrejos de la qualitat dels aqüífers, donat que l’ACA només disposa 
d’una estació en tota la comarca, situada a les Lloses.  
Des de l’Ajuntament, no es porta un control periòdic de la qualitat de les fonts del municipi que ajudi a 
conèixer l’estat de les aigües subterrànies. Tampoc s’ha procedit a buscar una solució o una alternativa 
al fet que les fonts del municipi brollen contínuament, perdent diàriament gran quantitat d’aigua sense 
que aquesta hagi estat utilitzada. 
 
 

 L’ABASTAMENT D’AIGUA AL MUNICIPI ESTÀ ASSEGURAT 
 
S’han pres diferents mesures preventives que asseguren l’abastament d’aigua en el municipi. Es disposa 
de dues captacions, el manantial de la Devesa del Carol i el manantial Font d’Ormeu per donar servei al 
nucli de ribes i als nuclis dispersos.  
S’ha detectat però uns nivells d’arsènic elevats, per sobre de la normativa, en una de les captacions 
d’aigua potables de Ribes. Des de l’Ajuntament de Ribes de Freser juntament amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua s’està estudiant quina és la millor solució al problema per reduir els nivells per sota del límit 
permès.  
 
 

 EL SERVEI D’AIGUA POTABLE ALS VEÏNATS DE RIBES ÉS DEFICIENT 
 
L’empresa encarregada de la gestió i manteniment de l’aigua potable subministra l’aigua de xarxa a tot el 
municipi de Ribes de Freser, a través de la xarxa d’abastament i distribució. 
 
No obstant això, els veïnats de Batet, Bruguera, Ventolà i Ribes Altes, no disposen de comptadors que 
permetin portar un control de l’aigua que es consumeix, ni es disposa de cap sistema de cloració de 
l’aigua que n’asseguri una qualitat correcte, apte pel consum humà. 
 
 

 NO ES PORTA UN CONTROL D’IRREGULARITATS EN LA DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 

 
La xarxa d’aigua potable de Ribes de Freser s’ha anat renovant progressivament, aprofitant obres de 
remodelació que s’han realitzat en els carrers, substituint l’antiga xarxa de fibrociment o de ferro.  
 
A pesar d’aquestes millores realitzades, que asseguren un millor servei, no es disposa de cap sistema de 
detecció d’irregularitats en la distribució i subministrament d’aigua que permeti coneixen les pèrdues 
anuals d’aigua de xarxa i per tant reduir-les. 
 
 

 EL CONSUM D’AIGUA DOMÈSTICA PER PERSONA I DIA ÉS TROBA MOLT PEDR SOBRE DE 
LA DOTACIÓ MITJA ESTABLERTA PER L’ACA EN LES CONQUES INTERNES DE 
CATALUNYA 

 
L’ACA estableix que aproximadament que, en municipis de les conques internes de Catalunya, la dotació 
domèstica es troba a l’entorn dels 240 litres/persona i dia. A Ribes de Freser, el consum domèstic per 
habitant segons la població censada és de 350 litres/persona i dia, molt per sobre de la dotació 
establerta per l’ACA. 
A més, cal tenir en compte que els nuclis agregats no disposen de comptador i per tant es desconeixen 
les dades de consum. 
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 EL SECTOR DOMÈSTIC ÉS EL PRINCIPAL CONSUMIDOR D’AIGUA 
 
Un 55,8 % del consum total d’aigua del municipi correspon al sector domèstic, la major part del qual 
(54,1 %) prové de la xarxa d’abastament d’aigua municipal. Tot i així, la major part del consum d’aigua de 
Ribes de Freser prové de fonts pròpies.  
 
Destaca la marcada disminució (-90%) detectada en el consum d’aigua de xarxa per abonat en el 
període 2001-2005 tot i l’increment en el nombre d’abonats, el qual s’ha multiplicat gairebé per 8. A més, 
al 2005 el consum domèstic d’aigua de xarxa ha disminuït en un 27%. 
 
 

 EL CONSUM D’AIGUA DE XARXA PER A ÚS INDUSTRIAL ES MANTÉ CONSTANT 
 
El consum d’aigua industrial provinent de xarxa s’ha mantingut constant en el període 2003-2005, 
després del fort increment sofert en els anys 2001-2002, degut al increment en el nombre d’empreses 
abonades. 
 
Cal tenir en compte que el 98% del consum d’aigua industrial prové de fonts pròpies i que les principals 
activitats industrials del municipi, dedicades a l’envasament d’aigua mineral, fabricació de productes 
diversos amb matèries plàstiques o d’acabaments de textils, tenen uns consums d’aigua elevats. A més, 
un mínim del 30% de l’aigua industrial consumida, no és abocada. 
 
 

 RIBES DE FRESER DISPOSA D’UNA XARXA DE SANEJAMENT UNITÀRIA 
 
La xarxa de sanejament d’aigües residuals de Ribes de Freser és unitària, és a dir, no es separa les 
aigües residuals de les aigües pluvials. 
Aquest criteri es continua aplicant a les noves urbanitzacions, de manera que el cabal d’aigua que entra 
a l’EDAR de Ribes de freser és molt superior al que seria estrictament necessari, afavorint així el by-
pass d’aigua del col·lector d’aigües residuals cap al riu Freser en episodis de pluges. 
 
 

 DIVERSOS PUNTS D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DESCONNECTATS DEL SISTEMA 
DE SANEJAMENT DE RIBES DE FRESER 

 
S’han identificat diversos punts d’abocament d’aigües residuals desconnectats del sistema de 
sanejament de Ribes de Freser a partir d’unes inspeccions realitzades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, la major part dels quals es tracta d’abocaments continuats i permanents. A més, destaca el fet 
que, varis punts d’abocament es troben pròxims als col·lectors generals. 
 
 

 L’EDAR DE RIBES DE FESER ÉS INSUFICIENT PER TRACTAR LES AIGÜES RESIDUALS 
GENERADES AL MUNICIPI 

 
Tenint en compte que el cabal mig diari de disseny de l’estació depuradora de Ribes és de 1.250 m3/d i 
que el cabal d’entrada promig al llarg del 2005 ha estat superior (1.968 m3/dia), es pot concloure que 
l’EDAR és insuficient per les aigües residuals generades al municipi. Com a conseqüència, diàriament 
són abocats 718 m3 de promig d’aigües residuals sense depurar, amb el conseqüent efecte negatiu de 
contaminació sobre les aigües del riu Freser. 
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3.5.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- El consum d’aigua per a ús industrial es manté constant  

- Disminueix el consum per abonat industrial 

- Renovació de la xarxa d’aigua potable  

- El 2005 disminueix el consum d’aigua de xarxa 

 
Punts febles 

- El consum domèstic per persona i dia és superior a les dotacions establertes per l’ACA 

- El sistema de potabilització d’aigua únicament assegura la qualitat de l’aigua potable del 
nucli de Ribes de Freser, però no dels nuclis agregats. 

- Resten zones urbanes per connectar a la xarxa d’aigua potable i de sanejament 

- El cabal diari de promig tractat a l’EDAR de Ribes de Freser supera amb escreix el cabal 
diari de disseny, sense assolir l’eficiència teòrica calculada per a la reducció del diferents 
paràmetres 

- No es disposa de xarxa separativa d’aigües residuals 

- Manca de controls periòdics de la qualitat de l’aigua de les fonts de Ribes 

- Els nivells d’arsènic de l’aigua potable estan per sobre els límits establerts per la normativa 

- El sector domèstic és el principal consumidor d’aigua d’abastament municipal 

- El sector industrial és el principal consumidor d’aigua de fonts pròpies 

 

Oportunitats 

- Les fonts del municipi brollen de forma continuada 

 

Amenaces 

- Degut a una manca de control del xarxa es desconeixen les pèrdues d’aigua en la xarxa 
d’abastament 

- Les pèrdues d’aigua estimades en el sector industrial són del 30% com a mínim 
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3.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions 
 
A. Memòria descriptiva 
 
L’atmosfera és el medi gasós que recobreix la Terra. La composició química d’aquest medi està en 
constant procés d’equilibri amb la hidrosfera (intercanvis de CO2), biosfera (respiració, fotosíntesi) i la 
litosfera (processos d’oxidació de roques i minerals, erupcions volcàniques, etc.). L’activitat de l’home, 
amb l’emissió de substàncies contaminants a l’atmosfera, principalment arrel de les combustions 
d’hidrocarburs, ha trencat aquest equilibri existent, donant lloc a l’alteració de la qualitat de l’aire. 
 
Aquestes emissions a l’atmosfera donen lloc a nombroses alteracions ambientals a gran, mitjana i petita 
escala (efecte hivernacle, reducció del gruix de la capa d’ozó, alteració de la qualitat natural de 
l’aire,etc.), i poden suposar un risc per la salut de les persones.  
S’entén per emissió el procés d’alliberament directe de substàncies a l’atmosfera, les quals són l’origen 
de la contaminació atmosfèrica. Cal també parlar del concepte d’immissió, com a resultat en un punt dels 
processos de desplaçament i transformació de les substàncies alliberades en les emissions dels 
diferents focus. De fet, els nivells que determinen l’efecte d’un contaminant sobre el medi ambient o bé 
sobre la salut de les persones són els nivells d’immissió. 
 
Per valorar la situació actual de la qualitat de l’aire en el municipi de Ribes de Freser cal considerar 
diferents factors, principalment la presència de focus en el municipi (industrials, domèstic-comercial, de 
trànsit, etc.) 
 
També cal considerar les condicions climatològiques (règims de vents, pluges, temperatura, humitat, etc.) 
així com el relleu de la zona d’estudi (veure capítol 2. Entorn físic). 
 
Per tal de facilitar l’actuació dels poders públics en matèria de planificació i ordenació del territori i per 
preservar i/o millorar la qualitat de l’aire, s’han elaborat els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del 
Territori (MVCT), els quals donen informació sobre la capacitat i la vulnerabilitat del territori. Aquests, 
permeten obtenir una informació més global dels valors d'immissió obtinguts a partir de les dades 
registrades per la Xarxa de Vigilància i Protecció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), gràcies al 
sistema de modelització que s’aplica a les dades obtingudes. 
 
Per tal d’elaborar els MVCT es divideix Catalunya en 9 zones d'estudi que presenten característiques 
climàtiques homogènies, per tal de considerar que les condicions de dispersió són similars. Cada zona 
es representa en un MVCT diferent, i Ribes de Freser forma part de la zona d’estudi de l’Alt Empordà, 
Baix Empordà, Gironès, La Garrotxa i el Pla de l’Estany. 
Els contaminants que actualment es recullen són el CO, SO2, PST. 
 
 
3.6.1. Principals focus emissors i estimació de les emissions 
 
A partir de les activitats socio-econòmiques, que es desenvolupen en el terme municipal de Ribes de 
Freser, es poden distinguir diferents tipus d’emissors. 
 

 Focus emissors fixos: 
• associats a processos industrials (bàsicament processos de combustió). 
• associats a l’activitat domèstica i comercial (principalment processos de combustió per 

calefaccions). 
 

 Focus emissors difusos (principalment emissions del trànsit). 
 
3.6.1.1. Els mitjans de transport 
 
La tipologia de focus emissors amb caràcter mòbils estan directament lligades al trànsit rodat de vehicles 
equipats amb motor d’explosió, és a dir, al parc mòbil de vehicles del municipi, així com als vehicles 
d’altres municipis que hi accedeixen (dades IMD). 
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Per valorar estimativament les emissions produïdes per el trànsit, cal partir de les dades de la intensitat 
mitja diària (IMD) al municipi. A Ribes de Freser, es disposa de les IMD de la xarxa interurbana, per tant 
alhora de realitzar els càlculs es diferencia entre vies interurbanes i vies locals. 
 
Ateses les característiques dels vehicles europeus, s’han considerat els factors d’emissió que la Unió 
Europea publica en el seu programa CORINAIR 90. 
 
Per fer la distinció entre trànsit urbà, interurbà s’han tingut en compte les següents especificacions 
cinemàtiques: 
 
- Circulació urbana: velocitat mitjana de 19 km/hora. 
- Circulació per la xarxa interurbana: velocitat mitjana 60 km/hora.  
 
• Emissions anuals generades pel trànsit urbà 
Per al càlcul de les emissions urbanes s’ha utilitzat l’expressió següent: 
 

IEur = FEur x IMD x D x 365 
on: 
IEur = intensitat d’emissió del trànsit urbà 
FEur = factor d’emissió per a cada contaminant, combustible i tipus de vehicle  
PM = parc mòbil.  
D= Distància de la via urbana dins del nucli urbà de Ribes de Freser. 
365 = dies per any 
 
En la següent taula es mostren els factors d’emissió pel trànsit urbà per diferents tipus de vehicles que 
proposa el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que s'han 
considerat: 
 

Taula 37: Factors d’emissió pel trànsit urbà (g./Km) 
Tipus vehicle CO NOx PST CH4 N2O 

vehicles de gasolina 30 3 - 0,15 0,006 
vehicles de gas-oil (< 3,5 t) 2 1,6 0,25 0,005 0,017 
vehicles de gas-oil (>3,5 t) 18,8 8,7 0,95 0,085 0,030 

Font: CORINAIR, 1990. (Core Inventory of Air Emissions Methodology). 
Per adaptar la tipologia de vehicles proposada en la taula anterior a la tipologia de Ribes de Freser, s’ha suposat que el 54 % dels 
turismes de Ribes de Freser  tenen motor de gasolina i el 46% de gas-oil. 
 
En la següent taula es mostra les IMDs dels diferents punts de mesura  que s’han realitzat a Ribes de 
Freser. 
 
Figura 38: IMDs resultants del treball de camp realitzat a Ribes de Freser 

IMDs (Intensitat Mitjana diària) 
Punt de Mesura Km de 

via Benzina Gas-oil<3,5 t Gas-oil>3,5 t Motocicletes Total 

Carrer Sant Quintí 21 0,312 2643,84 2252,16 0 0 4.896,0 

Plça Ajuntament (senar) 0,165 1477,44 1258,56 0 0 2.736,0 

Crta Puigcerdà 20 0,548 1166,4 993,6 288 0 2.448,0 

Passeig Angel Guimerà 0,400 1555,2 1324,8 576 288 3.744,0 

Carrer Ntra Sra de Gràcia nº6 0,208 699,84 596,16 144 0 1.440,0 

Carrer Núria nº8 0,228 622,08 529,92 144 0 1.296,0 

Carrer Massana 0,104 1010,88 861,12 144 0 2.016,0 

Carrer Estibadors 0,057 155,52 132,48 0 0 288,0 

Carrer Fontalba 0,329 544,32 463,68 0 0 1.008,0 

Carrer Bonavista 0,294 77,76 66,24 0 0 144,0 
Font: Elaboració pròpia 
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Aplicant els factors abans proposats, s’obtenen els següents valors anuals d’emissió: 
 
Taula 39: Emissions pel trànsit urbà (t/any) 

Tipus vehicle CO NOx PST CH4 N2O 
vehicles de gasolina 33,4 3,3 0,0 0,2 0,0

vehicles de gas-oil (< 3,5 t) 1,8 1,5 0,2 0,0 0,0
vehicles de gas-oil (>3,5 t) 3,2 1,5 0,2 0,0 0,0

TOTAL 38,4 6,3 0,4 0,2 0,03
Font: Elaboració pròpia. 
 
En un any el trànsit urbà emet 45,3/any de gasos a l’atmosfera, de les quals un 85% són CO, i un 14% 
és NOx. Segons la tipologia de vehicles, són vehicles de gasolina els que expulsen més gasos a 
l’atmosfera, seguit dels vehicles de gas-oil pesants (pes major a 3,5 tones). 
 
Del gràfic de l’esquerra se n’extreu que el principal 
contaminant emès és el CO, que procedeix 
principalment de la combustió incompleta de la 
gasolina amb 37 t/any, seguit del NOx el qual també 
és emès en quantitats importants per vehicles que 
utilitzen la benzina com combustible. Pel què fa als 
vehicles de gas-oil, com major és el seu pes, major 
és la quantitat de gasos contaminants emesa, és a 
dir, els vehicles de gas-oil de més de 3,5 tones són 
els responsables d’un major volum d’emissions 
atmosfèriques.  
 
 
 
• Emissions del trànsit interurbà 
 
Per al càlcul de les emissions interurbanes al municipi s’ha utilitzat l’expressió següent, aplicada a 
cadascuna de les vies 

IEint = FEint x IMD x D x 365 
on: 
IEint = intensitat d’emissió del trànsit interurbà 
FEint = factor d’emissió per a cada contaminant , combustible i tipus de vehicle. 
IMD = Intensitat mitjana diària de la via interurbana 
365 = dies per any 
D = distància de la via interurbana dins el terme municipal de Ribes de Freser 
En la següent taula es mostren els factors d’emissió pel trànsit interurbà i per autopistes segons els tipus 
de vehicles: 
 

Taula 40: Factors d’emissió pel trànsit interurbà (g/Km) 
Tipus de vehicles CO NOx PST CH4 N2O 

Vehicles gasolina 15 2,7 - 0,04 0,006 

Vehicles gas-oil<3,5 t 0,8 1,2 0,25 0,005 0,017 

Vehicles gas-oil>3,5 t 7,3 7,4 0,82 0,010 0,030 

Font: CORINAIR, 1990. (Core Inventory of Air Emissions Methodology) 

 
Així mateix, en la següent taula es mostren les IMD de les carreteres de la xarxa interurbana de Ribes de 
Freser. 
 
Taula 41: IMD i longitud de les diferents carreteres del municipi 

Intensitat Mitjana Diària (IMD) 
Carretera Km 

Vehicles gasolina Vehicles gas-oil<3,5t Vehicles gas-oil>3,5t TOTAL 

N-152 9,4 756,47 407,33 101,20 1265 

 
Font: DEPLAN, S.L. a partir de les dades del Servei territorial de carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

Figura 86: Emissions anuals degudes al trànsit urbà (t/any).

Font: Elaboració pròpia
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Per tal de calcular el nombre diari de vehicles de gas-oil i gasolina que circulen per les diferents 
carreteres del municipi, s’ha realitzat una estimació a partir de les següents suposicions: 
 
- El 54% dels turismes de Ribes de Freser tenen motor de gasolina i el 46 % de gas-oil. 
- Els vehicles pesats s’han considerat juntament amb els vehicles a gas-oil. 
 
Aplicant la fórmula anterior a cada tipus de vehicle i per cada contaminant, s’obtenen els següents valors: 
Taula 42: Emissions anuals degudes al trànsit interurbà (t/any) 

Font: DEPLAN, S.L.. 

 
El trànsit interurbà causa unes emissions de 54,5 tones/any, el gas més abundant és el CO amb un 78% 
del total d’emissions, seguidament s’hi troba amb un 20% el NOx. 
 

Figura 87: Emissions anuals degudes al trànsit interurbà (tones/any) 

 
 
Ribes de Freser únicament compta amb una carretera (N-152) que travessa el municipi i de la qual 
podem obtenir la IMD (Intensitat Mitjana Diària). Tal i com s’assenyala el principal contaminant emès per 
la xarxa interurbana, és el CO, procedent principalment dels vehicles de gasolina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carretera Tipus de vehicle CO NOx PST CH4 N2O 

Gasolina 38,85 6,99  0,10 0,02 

Gasoil <3,5 1,12 1,67 0,35 0,01 0,02 

Gasoil >3,5 2,53 2,56 0,28 0,00 0,01 
N-152  

TOTAL 42,5 11,2 0,6 0,1 0,05 
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Font: Elaboració pròpia
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3.6.1.1.3. Emissions totals de trànsit 
 
En la següent figura es sumen les emissions degudes al trànsit urbà amb les degudes al trànsit interurbà, 
obtenint-se els valors totals d’emissió deguts al trànsit al municipi. 
 

 
 

 
 
 
El trànsit interurbà és la principal font d’emissions a l’atmosfera, amb un 55% de les emissions 
generades, principalment degut a les emissions de CO.. 
 
El principal contaminant emès pel trànsit de vehicles és el CO, amb un 81,1% de les emissions, seguit 
del NOx, el qual representa aproximadament un 17,5% de les emissions i en últim lloc es troben les PST 
amb un 1% del total d’emissions. 
 
3.6.1.2. Emissions de focus fixos (domèstics, comercials i industrials) 
 
L’activitat industrial del municipi de Ribes de Freser no es concentra en els polígons industrials, sinó que 
majoritàriament existeix una distribució uniforme. 
 
Al municipi de Ribes hi ha determinades empreses que tenen gran importància tant al municipi com a la 
comarca com poden ser “Fontaga S.A. – Aigua de Ribes”, Fusteria del Freser S.L., el Grup Max Plàstic, 
Rigat tèxtil S.L o Arids Sanjaume S.A. Aquestes empreses són les que representen el motor de les 
activitats industrials a Ribes.  
 
L’empresa Fontaga S.A. – Aigua de Ribes, està situada a la carretera de Barcelona a Puigcerdà km. 
116,. Es troba al sud del municipi a tocar de la llera del Freser per tal de realitzar l’explotació del recurs in 
situ. La mateixa planta es dedica a la fabricació dels envasos, realitzen les analítiques pertinents, 
l’envasat del producte i la seva distribució. 
 
L’empresa Max Plàstic del Max Grup es troba al nord del municipi a la carretera que va fins a Queralbs. 
És una empresa dedicada a la fabricació de peces d’enginyeria o peces funció i la transformació de 
materials termoplàstics.  
L’empresa Rigatex (Rigat Tèxtil S.L.L.) és una tèxtil fundada l’any 2000 especialitzada en el disseny, el 
desenvolupament i l’acabat de teixits de llaneria i panyeria d’alta qualitat. Es troba a la carretera 
Barcelona-Puigcerdà a prop de llera del Freser. I per últim l’empresa extractiva anomenada Arids 
Sanjaume S.A ubicada al carrer San Quintí, direcció Campdevànol. 
 
Com a emissió de contaminants destacarien principalment les emissions de gasos de combustió 
associats a l’ ús de combustibles líquids i gasosos procedents de la metal·lúrgica. A més, cal considerar 
els processos de combustió per a calefacció a la indústria en general. 
 
Són també freqüents les sortides de fums i extractors, ja sigui de cuines particulars, locals públics, 
oficines, petits tallers o bars i restaurants, tot i que no es disposa de cap inventari d’aquests focus. 
 

Font: Elaboració pròpia. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 89: Percentatge d’emissions procedents del trànsitFigura 88: Emissions anuals degudes al trànsit (t/any) 
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Si bé la incidència individual de cadascun d’aquests focus és baixa, la suma de tots ells pot causar 
importants impactes sobre la qualitat i la temperatura de l’aire. 
Per valorar les emissions associades als focus dels sectors domèstic - comercial i industrial, s’ha partit de 
les dades de consums al municipi de combustibles del petroli (gas natural, gas-oil, i GLP) . 
 
Cada tipus de combustible té un factor d’emissió per cadascun dels contaminants en el seu procés de 
combustió. Aquest factor depèn de la composició química del combustible i de l’activitat que es tracti, i 
sempre suposant un procés de combustió correcte. 
 
Els factors d’emissió considerats pels diferents combustibles s’exposen en la següent taula: 
 
Taula 43: Factors d’emissió per tipus de combustibles i per sector 
 

Sector Comsbustible SOx NOx CO PST COV CH4 
GN - 0,0021 0,0042 0,00005 0,0008 0,000048 
GLP - 0,0021 0,0005 0,00053 0,00048 0,000053 
CL-Gasoil 0,002 0,0025 0,0012 0,00029 0,00034 0,000085 

Industrial 

CL-Fueloil 0,021 0,0074 0,0006 0,00051 0,00006 0,000083 
GN - 0,0021 0,0042 0,00005 0,00048 0,00046 
GLP - 0,0018 0,0005 0,00053 0,00005 0,000053 
CL-Gasoil 0,019 0,0025 0,0012 0,00029 0,00034 0,000085 

Domèstic i 
serveis 

 
CL-Fueloil 0,021 0,0072 0,0006 0,00049 0,00013 0,00013 

Font: Departament de Medi Ambient, 1993. 
 
En la taula següent es mostren els consums de combustibles en el municipi de Ribes de Freser durant 
l’any 2003. 
 
La mancança de dades que s’esmenta durant l’estudi de l’estructura energètica de Ribes de Freser 
també afecta a l’estudi de les emissions de gasos contaminats a l’atmosfera en els diferents focus fixes 
que s’hi troben al municipi. Es per això que alhora de quantificar les emissions únicament hi ha 
disponibles les dades referents al consum de GLP, que l’empresa de Beltran Gómez de Ripoll distribueix 
al municipi de Ribes de Freser. 
 
Taula 44: Consum de GLP (butà i propà), gas natural i combustibles líquids a Ribes de Freser (tep). Any 2005 

Combustibles Domèstic i Petit 
Comerç 

Industrial i Gran 
Comerç Públic Total 

GLP 100,45 40,24 - 140,69 

TOTAL 100,45 40,24 - 140,69 
GLP= Gasos liquats del petroli (butà i propà), CL= combustibles líquids. 
-: no determinat 
Font: Companyia de gas natural, Josep Bertran Comas, S.L.  
 
A l’any 2004 les fonts fixes van consumir un total de 140,69 tep, del qual un 71,4% pertany a usos 
domèstics i petit comerços mentre que un 28,6% és industrial S’ha de dir però, que l’ús de combustibles 
líquids i la xarxa de GLP canalitzats representen un consum important en el sector industrial i domèstic 
que no està comptabilitzat en aquestes dades, la qual cosa fa desviar l’anàlisi.  
 
Per valorar les emissions a l’atmosfera degudes als focus industrials i domèstic-comercials s’ha 
multiplicat la quantitat de combustible consumit durant l’any 2005, en cada sector, pel factor d’emissió de 
cadascun dels contaminants, obtenint com a resultat les tones anuals emeses a l’atmosfera. 
 
Taula 45: Emissions per tipus de combustible i per sectors (tones/any) 

Sector Comsbustible SOx NOx CO PST COV CH4 

Industrial GLP  0,21 0,05 0,05 0,05 0,01 

Domèstic GLP  0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 

TOTAL  0,28 0,07 0,07 0,05 0,007 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Únicament s’obté un resultat representatiu de les emissions de SO2, s’emeten un total de 0,28 tones/any 
d’aquest a l’atmosfera, la resta de contaminants obtenen un resultat proper a zero. 
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3.6.1.3. Emissions globals del municipi 
 
Les emissions totals a l’atmosfera durant l’any 2005 derivades dels processos de combustió de les 
activitats industrials, comercials - serveis i del trànsit rodat, generats en el municipi de Ribes de Freser 
s’exposen en la taula i la gràfica següents:  
 
Taula 46: Emissions totals a l’atmosfera en el municipi de Ribes de Freser, 2005 (t/any) 

Tipus de 
Fonts Origen de les emissions SOx NOx CO PST N2O COV CH4 Totals 

T. Urbà - 6,3 38,4 0,4 0,03  0,2 45,3 
T. Interurbà - 11,2 42,5 0,6 0,05  0,1 54,5 F. difuses 

  
TOTAL trànsit - 17,5 80,9 1,0 0,08  0,3 99,8 

F. Fixes TOTAL (Industrial + domèstic) - 0,28 0,07 0,07  0,05 0,007- 0,3 
TOTAL TOTAL(F. Difuses + F. Fixes) - 17,8 81,6 1,1 0,08 0,05 0,31 100,3 

-Resultat similar a zero 
Fonts :Elaboració pròpia. 
 
Segons dades de l’any 2005, en el municipi de Ribes de Freser es generen un total de 100,3 tones 
d’emissions atmosfèriques anuals, el 99,5% de les quals procedeixen del trànsit.  
 
Tal com es pot comprovar en les següents gràfiques, les principals emissions generades són el CO i el 
NOx, tant si s’analitza en valors absoluts (gràfica de la dreta) com si es realitza la producció per habitant 
del municipi (gràfica de l’esquerra) 
 
Les emissions produïdes per les fonts fixes, industrials i domèstiques són mínimes en comparació amb 
les emissions com a conseqüència del trànsit (urbà i interurbà) 
 
 
 

 
 
 
S’observa com els principals gasos emesos són el CO i, en menor quantitat, el NOx. La resta de gasos 
(SOx, PST, CH4 i COV) són emesos en una proporció inferior, com per exempl els 0,54 kg/hab. en el cas 
del PST. 
 
Si es té en compte la població de Ribes de Freser de 2005, 2.044 habitants, es pot estimar la quantitat 
de cada gas emès per habitant en tones/any. Segons això, la quantitat total d’emissions emeses per 
habitant a l’any és de 0,082 tones. 
 
 
 
 
 

Figura 90: Emissions totals a l’atmosfera. Any 2004. 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 91: Emissions totals per habitant. Any 2004. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Si es considera les tones anuals emeses per km2, tenint en compte que la superfície de Ribes de Freser  
és de 41,9 km2 s’obté la següent gràfica: 
 

Figura 92: Tones anuals emeses per km2. Any 2005 

Font: Elaboració pròpia 

En l’anterior gràfica s’observa com els contaminants dominants en els emissions dels diferents focus per 
km2 també són el CO i el NOx. Així doncs, en total el municipi de Ribes de Freser emet 2,4 tones per km2. 
 
3.6.1.3.1 Efecte global 
 
El diòxid de carboni, juntament amb altres gasos, formen una capa a l’atmosfera que permet passar de 
l’escalfor del sol cap a la Terra, però que no permet que aquesta escalfor retorni a l’espai, de manera que 
augmenta la temperatura del planeta. És el que s’anomena Efecte Hivernacle. 
 
L’efecte hivernacle és causat principalment pel contaminant CO2, procedent de les combustions de 
combustibles fòssils, tot i que cal tenir present que pot ser causat també per altres gasos com el metà 
(CH4). 
 
La formació d’hidrocarburs fòssils és un procés molt lent i, pel contrari, el consum és cada vegada més 
gran i accelerat. Així doncs, s’està variant el contingut de gas carbònic a l’atmosfera a un ritme superior 
al que segueixen les plantes per poder-lo capturar. 
 
A continuació, s’ha efectuat una estimació de l’emissió de CO2 en funció del tipus de combustible 
consumit, segons la metodologia proposada pel Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
(IPPC) publicats a la Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 
 
Per tal d’estimar quina és la contribució del municipi a l’efecte hivernacle, s’ha partit de les dades de 
consum anual dels diferents combustibles (sòlids, líquids i gasosos) calculades al capítol 3.9. Estructura 
energètica i s’ha aplicat un factor de conversió per cada tipus de combustible, tal com es mostra a 
continuació: 
 
Taula 47: Factors d’emissió per combustió (tones CO2/tep) 

Tipus de combustibles Consum anual 
d’energia (tep) 

Factor d’emissió per 
combustió (tones 

CO2/tep) 
Emissió de CO2 

(tones CO2) 

Combustibles sòlids - Entre 3,88 i 4,15 - 

Combustibles líquids (gasoils i gasolines)  Entre 2,87 i 3,20  

Combustibles gasosos (GN i GLP)  Entre 1,05 i 2,33  

Font: Panel intergubernamental para el cambio climático. 
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En la següent figura es mostra quina és la contribució de cadascun del combustibles consumits a Ribes 
de Freser  l’efecte hivernacle. 

Figura 93: Producció de CO2 a Ribes de Freser Any 2003. 

Font: Elaboració pròpia 
 
El principal contribuïdor de l’efecte hivernacle a Ribes de Freser són els combustibles líquids, amb un 
81%. En total a Ribes de Freser  s’emeten 1.330,3 tones de CO2 a l’atmosfera que contribueixen a 
l’efecte hivernacle de la terra. 
 
 
3.6.1.3.2. Efecte local 
 
• Referenciació territorial de les emissions 
 
Les emissions d’origen industrial es generen bàsicament en els diferents polígons industrials del 
municipi, tal i com s’ha esmentat en el punt 4.5 Anàlisi del sector Secundari. Totes les activitats 
esmentades es troben allunyades del nucli urbà i disperses entre si, el que ajuda a que no s’hagi detectat  
cap episodi de concentracions elevades de contaminació dins del nucli urbà. 
 
Respecte les emissions d’origen difuses, es a dir les degudes al trànsit s’originen en la carretera N-152, 
aquesta és l’ única via que travessa el municipi totalment i és la que arriba fins Puigcerdà, és una 
carretera amb una gran afluència de trànsit i on s’originen part de les emissions de gasos a l’atmosfera 
 
• Grau de capacitat de l’atmosfera 
 
El grau de capacitat de l’atmosfera és un paràmetre que mesura la capacitat d’absorció d’hipotètiques 
noves emissions, en funció de la capacitat dispersiva del territori i de les emissions ja existents. 
 
La Capacitat del territori es determina a partir de les característiques de les emissions de la zona i de la 
capacitat dispersiva del medi atmosfèric de l’àrea estudiada, per tal de detectar les àrees del territori que 
ofereixen les condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors. Una alta capacitat 
indicaria un bon poder de dispersió del medi. La taula de valors de la capacitat del territori és: Alta, 
Moderada, Baixa i Restringida. 
 
Actualment no es disposa dades locals del municipi de Ribes de Freser però tenint en compte que l’índex 
de capacitat es basa en la concentració mitja anual d'immissió d'un determinat contaminant i el valor de 
referència que estableix la normativa pel contaminant d'estudi, es poden prendre les dades referents al 
municipi de Ripoll, tal i com mostra la taula següent: 
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Taula 48: Capacitat del territori de Ripoll. 

Paràmetre Capacitat 
Partícules Alta 
SO2 Moderada 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
Tal com s’observa en la taula anterior, la capacitat de Ripoll i per tant la de Ribes de Freser pels diferents 
paràmetres dels quals es disposa de dades és alta en referència a les emissions de partícules en 
suspensió i moderada pel SO2, fet indicador del bon poder de dispersió del medi d’aquests contaminants 
atmosfèrics. 
 
3.6.1.4. Control dels focus emissors 
 
Segons l’article 144 del capítol 3 del Text Refós de les Normes Subsidiàries aprovat durant l’any 2005, es 
regula en certa manera la quantitat d’emissions mitjançant formules matemàtiques que combinen 
diferents paràmetres tal com el cabal de gasos descarregats, el nivell màxim d’inmissió del contaminant i 
l’alçada efectiva de la xemeneia en metres. 
 
Un altre aspecte subjecte a regulació és l’opacitat dient que els contaminants atmosfèrics no produiran 
en el medi ambient atmosfèric un índex d’ennegriment que superi el número 1 de l’escala de Ringelman 
o al número 2 de l’escala de Bacharach, que equivalen ambdós a una opacitat aproximadament del 20%. 
 
Per últim s’estableix que els titulars de les activitats potencialment contaminants del medi ambient 
atmosfèric presentaran a l’Ajuntament, juntament amb la petició de llicència de l’activitat un informe 
tècnic en el que es farà constar: 
 
- Balanç estequiomètric de contaminants amb les especificacions mitjanes de les matèries primes que 

s’utilitzaran en el procés de fabricació i que tinguin influència sobre les emissions de contaminants de 
l’atmosfera. 

 
- Cabal i temperatura de sortida de fums i gasos descarregats. 
 
- Alçària, diàmetre i altres característiques de la xemeneia. 
 
A més a més s’ estableix els següents nivells màxims d’immissió, individualitzats per cada un dels gasos 
contaminants i dels metalls següents: 
 

Taula 49: Nivells d’inmissió màxims 
 

Gasos Contaminants Nivell d’inmissió 
màxim (µg/m3) 

Oxidants fotoquímics (excepte NOx 
expressats en O3) 15 

NOx (expressat NO2) 30 
SO2 80 
SH2 10 
CO 2.500 

Partícules en suspensió, pols inerts 
no tòxics 40 

Sutge 15 
Hidrocarburs (expressats en C6) 35 

HCL 15 
Compostos de fluor 

(expressats en F) 5 

Metalls Pesants Nivell d’inmissió 
màxim (µg/m3) 

BE 0,002 
Cd 0,01 
Cr 0,5 
Mn 5 
Hg 0,2 
Pb 0,5 
Zn 30 

 
Font: Text refós de les Normes Subsidiàries de la Vall de Ribes 
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En cas que es doni una emissió de contaminants diferents dels que hi ha en les taules anteriors, la 
llicència de l’Ajuntament fixarà els nivells màxims d’inmissió dels contaminats i les limitacions per la seva 
emissió. 
 
L’objectiu d’aquesta regulació és portar un control de totes les activitats potencialment contaminants per 
tal de minimitzar els possibles efectes que poden sorgir d’un excessiu abocament de gasos. 
 
3.6.1.4.1. Control dels focus d’emissió industrial puntuals 
 
Les emissions d’origen industrial es generen principalment en focus fixes (xemeneies), i cada activitat 
industrial pot tenir més d’un focus emissor, cadascun dels quals pot emetre diversos contaminants. De 
totes maneres, l’activitat industrial també té tot un seguit de focus difusos com evaporacions, moviments 
d’àrids, etc. 
 
El control d’aquest tipus de focus és portat a terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a 
través del Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA) segons el Decret 
322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’Ambient Atmosfèric, modificat pel Decret 158/1994. 
Segons dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el municipi de Ribes de Freser disposa de 2 
empreses incloses en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA), i 
un total de 18 focus emissors donats d’alta (una indústria pot tenir més d’un focus emissor). 
 
Aquest Catàleg classifica les empreses segons el potencial contaminant del focus emissor en A, B o C 
(de més a menys contaminant). Aquestes empreses han d’obrir un llibre de registre i han de passar uns 
controls per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC) anuals, si és del grup A, trianuals, si és del grup B o 
cada 5 anys, en cas de ser del grup C. A més, l’administració autonòmica corresponent pot efectuar les 
inspeccions necessàries. 
 
A la taula següent, hi ha la relació d’empreses incloses al CAPCA, el número de focus emissors i la 
tipologia de cada un d’ells amb el codi CAPCA: 
 

Taula 50: Empreses de Ribes de Freser incloses en el CAPCA 

Empresa Núm. focus 
emissors Codi CAPCA Tipologia de focus 

Rigat textil, sl 
 4 7C2 

Generador de vapor (fuel-oil nº1) 
Rame extracció 1ª 
Rame extracció 2ª 
Caldera ap 1701081800 (fuel-oil nº 1) 

Arids Sanjaume S.A 1 2C1 Focus 

Font: Servei de Vigilància i Control del Departament de Qualitat Ambiental. DMAH. 
 
En la següent taula es mostra la relació entre els focus emissors d’aquestes activitats i el grup en el què 
estan catalogades. el tipus d’emissió de contaminants la qual poden ser potencialment contaminadores 
de l’atmosfera: 
 

Taula 51: Relació de focus emissors i tipus d’emissions a Ribes de Freser 
 

Focus emissors Núm. Focus emissors Tipus d’emissió 

Generador de vapor 1 

Opacitat  
Diòxid sofre  
Oxigen  
Monòxid de carboni  
Diòxid de carboni 
Diòxid de nitrogen 

Rame Extracció 2 Hidrocarburs totals  
Oxigen 
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Caldera 1 

Opacitat 
Diòxid sofre 
Oxigen  
Monòxid de carboni 

Focus 1 Particules Sedimentaries  
Font: Xarxa de Vigilància i Protecció de la contaminació atmosfèrica. 

 
 
No es disposa dels resultats de les inspeccions de la DGQA ni dels controls dels focus emissors. 
Alguns dels focus emissors disposen de mesures correctores per tal de minimitzar les emissions a 
l’atmosfera de l’activitat. 
 
Segons les dades disponibles de l’Impost d’Activitats Econòmiques del 2002 (IAE), en el municipi de 
Ribes de Freser hi ha un total de 25 activitats industrials registrades. Per altra banda, segons dades de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental, el municipi té 2 empreses incloses al CAPCA. Així doncs, el 
municipi disposa d’un 8% d’activitats amb un o varis focus emissors potencialment contaminadors de 
l’atmosfera. 
 
Al capítol 4.5 Sostenibilitat econòmica, es troben representades les activitats industrials que poden tenir 
més incidència ambiental. 
 
3.6.1.4.2. Control dels focus d’emissió difusa 
 
A Ribes de Freser la majoria de les activitats extractives que es troben en zona de domini públic hidràulic 
estan clausurades, tot i que encara n’hi ha algunes com la de la Colònia Fàbregues o la del Pont de la 
Cabreta que es troben en actiu però no han iniciat la seva restauració. S’observa que totes les activitats 
que es troben en zones de domini públic hidràulic exploten graves i es troben subjectes a la Llei 29/1985 
d’aigües. Les 10 explotacions existents (inclòs les acabades) estan repartides entre l’Ajuntament de 
Ribes de Freser i 3 empreses: Cop. Germans Marty S.A., Josep Sanjaume Morera i els Àrids Sanjaume. 
 
3.6.1.4.3. Control dels sistemes domèstics de calefacció i aigua calenta 
 
En el municipi de Ribes de Freser el control dels sistemes domèstics de calefacció i aigua calenta és 
l’efectuat per les companyies instal·ladores dels mateixos equips les quals realitzen el manteniment de 
les instal·lacions. 
 
3.6.1.4.4. Control de vehicles de motor  
 
Des del propi Ajuntament no s’ha pres cap iniciativa per tal de controlar la contaminació atmosfèrica 
generada pels vehicles de motor. 
 
3.6.1.4.5. Denúncies 
 
En el municipi de Ribes de Freser no s’ha enregistrat cap queixa referent a emissions difuses o 
concentracions puntuals de contaminació. 
 
3.6.1.4.6. Control de les torres de refrigeració 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té coneixença del nombre d’instal·lacions generadores d’aerosols, de 
les característiques i ubicació d’aquestes gràcies a una iniciativa del propi Consell de censar-les i portar 
un control. 
 
El Consell Comarcal compta amb un tècnic encarregat de salut pública que forma part de la Junta Local 
de Sanitat. D’entre les seves tasques es troben la salubritat d’aliments i aigua, tasques que afectin a la 
col·lectivitat de l’aigua i tot el que afecti en general al medi ambient des de l’àmbit industrial. 
 
3.6.2. Immissions de contaminants mesurats 
 
Per a estudiar la qualitat de l’aire d’una zona concreta s’utilitza els nivells d’immissió de diferents 
contaminants, és a dir, la concentració mitjana d’un contaminant present en l’aire durant un període de 
temps determinat. 
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El terme immissió correspon a la concentració dels contaminants en l’ambient gasós, a nivell de 
superfície, i en punts suficientment allunyats de les fonts generadores de contaminació com per a no 
poder diferenciar quina d’elles és la causant dels nivells de contaminació. 
 
És a dir, els nivells d’immissió dependran de la relació entre les fonts contaminants i la capacitat 
d’autodepuració de l’atmosfera la qual depèn dels diversos processos meteorològics (principalment els 
transport convectiu de contaminants). És per aquest motiu que, a banda de mostrejar la concentració 
dels contaminants, també es té en compte la velocitat de l’aire, temperatura, humitat, etc. 
 
3.6.2.1. Xarxa d’estacions de control del municipi 
 
Per tal de conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori català, la seva evolució 
en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques, la Generalitat de Catalunya 
mitjançant la, de 21 de novembre, definida per l'Ordre de 20 de juny de 1986 va crear la Xarxa de 
Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA). 
 
L'objectiu principal d'aquesta xarxa és vigilar la qualitat de l'aire, és a dir, obtenir els nivells de 
concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures 
que s'obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la 
contaminació atmosfèrica. 
 
La Xarxa consta dels següents elements: 

• Sensors: aparells de mesuratge dels nivells d'immissió, organitzats en estacions. Actualment, hi 
ha 256 estacions manuals i 69 estacions automàtiques, distribuides en 99 municipis.  

• Centres d'anàlisi: laboratoris capaços d'analitzar les mostres de les estacions manuals i de 
validar i tractar les dades obtingudes dels sensors. Actualment, n'hi ha 12.  

• Centre receptor i coordinador: és el Departament de Medi Ambient, que planifica, coordina i 
supervisa tota la Xarxa, homologa les estacions, rep les dades (via ràdio o telèfon), les analitza 
(amb sistemes informatitzats) i n'informa dels resultats. 

 
Al terme municipal de Ribes de Freser no hi ha cap estació automàtica de la XVPCA de la Generalitat de 
Catalunya. L’única estació que hi ha a la comarca del Ripollès es troba ubicada a l’Ajuntament de 
Pardines des del dia 01/07/1994 i des d’on es realitzen mesures diàries del contingut de O3 en 
l’atmosfera i puntualment mesura el pH per diagnosticar si la comarca ha sofert episodis de pluja àcida. 
 
3.6.2.2. Dades d’immissió 
 
Des de la XVPCA s’estableixen tres valors llindars segons la concentració d’ozó i que es relacionen 
directament amb la qualitat de l’atmosfera 
 
L’ozó (O3) és un gas incolor, invisible i d’olor agradable. Tot i així, aquesta molècula és oxidant i molt 
reactiva per la qual cosa l’ozó és un gas corrosiu i irritant. 
 
Per tal de veure quina ha estat l’evolució de les concentracions d’immissió d’O3 es parteix del promig 
anual realitzat a partir de les mitges diàries subministrades per l’estació automàtica de Pardines, les 
quals es mostren en la taula següent 
 

Taula 52: Mitjanes d’ immissió d’O3. 
 
 
 
 
 
 

Font: Direcció General de Qualitat de l’Aire. 
 
Com s’observa en la taula anterior, en general, en els darrers quatre anys la concentració mitjana anual 
d’ ozó no supera el llindar establert. 
 

Llindars Últimes mesures realitzades. Qualitat 
O3 µg/m³  2002 2003 2004 2005 

Pobra > 180 - - - - 
Millorable 91 - 180 - - - - 
Bona 0 - 90 81 78 80 83 
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El comportament de l’ozó depèn de l’alçada en la qual es trobi, de tal manera que la disminució de la 
capa d’ozó estratosfèrica (a uns 20 km d’altura), on l’ozó és beneficiós perquè protegeix la Terra de les 
radiacions ultraviolades provinents del sol, i no té res a veure amb la problemàtica de l’ozó troposfèric o 
superficial (entre el sòl i uns 10 km), on l’ozó és un contaminant atmosfèric que cal evitar. 
 
L’ozó és un contaminant secundari que es forma a partir d’altres contaminants atmosfèrics primaris 
(òxids de nitrogen i compostos orgànics) en presència d’una elevada radiació solar. De manera natural, 
hi ha una contribució d’ozó troposfèric causada per reaccions entre òxids de nitrogen naturals, la radiació 
solar intensa i els compostos orgànics biogèncis, o bé per intrusions d’ozó estratosfèric (23% del total). 
 
L’ozó a causa de l’activitat humana pot trobar-se en concentracions superiors a les naturals, sent 
considerat un contaminant atmosfèric. L’època típica dels màxims d’ozó és primavera-estiu, ja que la 
radiació solar és màxima, l’activitat de les plantes també i el trànsit s’intensifica. 
 
La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica disposa de 46 estacions de 
mesurament de l’ozó a Catalunya. L’ozó no té perquè aparèixer en les zones industrials o d’elevat trànsit 
rodat on es formen els seus precursors. El fet que es necessitin hores o dies per a la seva formació fa 
que les masses d’aire contaminat dins les quals s’ha generat ozó es poden haver allunyat molt de les 
zones industrials i urbanes i poden afectar més les zones rurals que no pas les properes a les fonts 
emissores dels precursors. 
 
La legislació relativa a l’ozó vigent fins al 9/09/2003 era la Directiva comunitària 92/72 de 27 de setembre 
transposada en el Reial decret 1494/1995 de 18 d’octubre. A partir d’aquesta data entra en vigor la nova 
Directiva comunitària 02/03/CE de 12 de febrer transposada en el Reial Decret 1796/2003 de 26 de 
desembre, on es defineixen els nous valors de referència. 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en compliment de la nova Directiva vigila permanentment 
els nivells d'ozó que mesuren les estacions de a la XVPCA i dóna informació pública en cas que se 
superin certs llindars. A més, durant el període en què hi ha més possibilitats que els nivells d’ozó 
superin el llindar d’informació a la població i d'alerta (maig-setembre), es porta a terme la campanya de 
vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya. 
 
En la següent taula es mostren quins són els llindars per l’ozó segons la normativa vigent: 
 

Taula 53: Llindars d’Ozó 
 

Llindars Paràmetre Valor límit 
Llindar d’informació Mitjana horària 180µg/m³ 

Llindar d’alerta Mitjana horària, durant 
3h seguides 240 µg/m³ 

Objectiu a llarg termini per a la 
protecció de la vegetació 

Càlcul a partir dels 
valors horaris de maig a 

juny 
6000 µg/m³ h 

Objectiu a llarg termini per la 
protecció de la salut humana 

Màxim de les mesures 
8-horàries del dia en un 

any civil 
120 µg/m³ 

Valor objectiu per a la 
protecció de la vegetació 

Càlcul a partir dels 
valors horaris de maig a 

juny 
18000 µg/m³ h 

Valor objectiu per a la 
protecció de la salut humana 

Màxim de els mesures 
8-horàries 120 µg/m³ 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
Tal i com s’ha observat al començament d’aquest punt, les quantitats d’ozó troposfèric mitjanes en 
l’atmosfera no superen els llindars establerts, però a l’any 2005 s’han superat vuit vegades els llindars 
d’informació en moments donats, el que ocasiona petites situacions de alarma. 
 
3.6.2.3. Anàlisi de la vulnerabilitat del territori 
La Vulnerabilitat és un indicador del risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural als 
contaminants atmosfèrics. Aquest paràmetre està relacionat amb els nivells d’immissió, la densitat de 
població i els espais naturals.  
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L’escala de valors per a l’exposició de la població als diferents contaminants és: Nul·la, Molt baixa, Baixa, 
Moderada i Alta. La vulnerabilitat del territori de Ribes de Freser pels diferents contaminants és la 
presentada a continuació: 
 
 

Taula 54: Vulnerabilitat del territori de Ribes de Freser 
Paràmetre Vulnerabilitat 

Partícules (PST) Nul·la – Molt baixa 
SO2 Nul·la – Molt baixa 
CO Nul·la 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
Tal com s’observa en la taula anterior, la vulnerabilitat del SO2 i PST a Ribes de Freser oscil·la entre 
nul·la i molt baixa en funció de la zona del municipi, mentre que el CO té una vulnerabilitat nul·la en el 
municipi. 
 
3.6.2.4. Índex Català de la Qualitat de l’Aire 
 
L'Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) és el sistema d'informació pública de l'estat de la qualitat de 
l'aire de Catalunya, implantat en el principat des del gener de 1995. 
 
L'ICQA vol ser l'eina que permeti informar a tothom de forma clara, directa i ràpida sobre la qualitat de 
l'aire que es respira, i que garanteixi amb efectivitat el dret que tenen tots els ciutadans d'accedir a la 
informació ambiental. 
 
L'ICQA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i té en compte els 6 principals contaminants atmosfèrics per als 
quals l'actual normativa comunitària ha establert els nivells màxims d'immissió permesos. S'utilitzen per 
al càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió del monòxid de Carboni (CO), les partícules en suspensió (PM10 
i PST), el diòxid de sofre (SO2), el diòxid de nitrogen (NO2) i l’ozó (O3). 
 
L'Índex català de la qualitat de l'aire, és una xifra única i sense unitats que pondera l'aportació dels 
diferents contaminants mesurats (PM10, PST, O3; SO2, NO2 i CO) a la qualitat global de l'aire. És, per 
tant, un indicador especialment pensat per informar el gran públic. 
 
L'ICQA no és una mitjana sinó que l'ICQA del dia és ocasionat pel contaminant que hagi pogut produir 
una major afectació sobre la qualitat de l'aire del dia.  
 
El contaminant que ha donat una concentració més alta, essent aquest el que més empitjora la qualitat 
de l’aire, és el que determina l´ICQA diari. 
 
L'ICQA va de 100 (la millor qualitat de l'aire possible) a -400 (a la pràctica, no sol baixar de -50). Com 
més alt és el valor de l'ICQA, més alta és la qualitat de l'aire. 
 
El valor de 0 de l'ICQA marca una frontera important ja que un ICQA negatiu significa que, com a mínim, 
un dels contaminants ha ultrapassat el nivell límit d'immissió fixat. I un ICQA positiu significa que els 6 
contaminants que determinen l'ICQA estan presents a l'aire en concentracions inferiors als valors límit. A 
partir del valor numèric de l'ICQA es defineix la qualitat de l'aire.  
 

Taula 55: Classificació de la qualitat de l’aire segons el valor de l’ICQA. 
 

Classificació Qualitat de l’aire Valor ICQA 
***** Qualitat de l’aire excel·lent 75 ≤ ICQA ≤ 100 BONA 

50 ≤ ICQA ≤ 100 **** Qualitat de l’aire satisfactòria 50 ≤ ICQA < 75 
*** Qualitat de l’aire acceptable 25 ≤ ICQA  <50 MILLORABLE 

0 ≤ ICQA < 50 ** Qualitat de l’aire baixa 0 ≤ ICQA < 25 
* Qualitat de l’aire deficient - 50 ≤ ICQA < 0 POBRA 

ICQA < 0 • Qualitat de l’aire molt deficient ICQA < - 50 
 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 
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Els nivells de l’ICQA diari es poden consultar diàriament a la pàgina web del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge però actualment, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, l’ únic paràmetre que 
es mesura és l’ozó i per tant no hi ha dades disponibles sobre l’ ICQA. 
 
No es troben disponibles les dades del ICQA del municipi de Ribes de Freser ni de la comarca del 
Ripollès, degut a que l’única mesura que es realitza és d’ozó a Pardines. 
3.6.3. Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb processos 
de contaminació 
 
L’estat de la qualitat de l’aire, és a dir, els nivells d’immissió, depenen de la quantitat i tipologia de les 
emissions dels diferents focus emissors (industrials, domèstic-comercial, de trànsit,...), així com de les 
condicions climatològiques, entre d’altres. 
 
El clima de la zona és mediterrani, amb una pluviometria mitjana anual d’uns 110 mm de mitjana. Les 
precipitacions es redueixen durant l’estiu degut a l’increment de temperatures però l’època seca es 
produeix durant l’hivern, principalment durant els mesos de desembre a febrer assolin valors al voltant 
dels 20 mm. La humitat relativa mitjana de Ribes de Freserl és alta durant tots els mesos de l’any, 
aproximadament al voltant del 70 i 90%. 
 
Ribes de Freser es caracteritza per presentar hiverns freds i estius amb temperatures suaus. La 
temperatura mitjana al mes d’agost és d’uns 20ºC. A finals d’agost, té lloc una davallada de les 
temperatures fins que, a ple hivern, les temperatures mitjanes assoleixen valors d’entre 0 i 5ºC. Al mes 
de març s’inicia un increment de la temperatura fins al juliol, mes en què, juntament amb l’agost, 
enregistra les temperatures més elevades. Cal considerar la radiació solar incident al territori ja que 
afavoreix la formació de certs contaminants secundaris com l’ozó. 
 
En relació a la direcció i força dels vents, no es tenen dades disponibles actuals, l’únic que es pot dir es 
que aquests són més forts durant la primavera. 
 
Així doncs, i després d’analitzar aquells trets de la climatologia i meteorologia que influeixen en els 
processos de contaminació, es conclou que Ribes de Freser és un municipi que presenta un reduït 
nombre de focus potencialment contaminadors de l’atmosfera, amb una vulnerabilitat entre nul·la i molt 
baixa i una capacitat entre alta i moderada (en funció del contaminant) i que per tant no presenta una 
problemàtica a destacar. 
 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
169 

 

 

3.6.4. Balanç d’emissions 
 
El següent diagrama de flux global mostra el balanç d’emissions dels focus industrials, domèstics i de 
serveis i les emissions procedents del trànsit del municipi de Ribes de Freser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUXOS ATMOSFÈRICS

Fonts Difuses 
(Trànsit) 

Fonts Fixes 
(Industrial i Domèstic) 

Trànsit Urbà 

SOx= - 
NOx =6,3 
CO =38,4 
PST=0,4 
N2O=0,03 
COV= - 
CH4=0,2 

Trànsit 
Interurbà 

SOx= - 
NOx =11,2 
CO =42,5 
PST=0,6 
N2O=0,05 
COV= - 
CH4=0,1 

Domèstic i 
Petit Comerç 

SOx= 
NOx =0,07 
CO =0,02 
PST=0,02 
N2O= 
COV= 
CH4= 

Industrial i 
Gran Comerç 

SOx= - 
NOx =0,21 
CO =0,05 
PST=0,05 
N2O= - 
COV=0,05 
CH4=0,01

Emisions Totals 

SOx= - 
NOx =17,8 
CO =81,6 
PST=1,1 
N2O=0,08 
COV=0,05 
CH4=0,31
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

El CO és el principal contaminant emès, tant per focus fixes com en emissions difuses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fonts Difuses: els vehicles de benzina, que circulen per les vies interurbanes són els principals 

emissors de CO i NOx. 
- Fonts Fixes: Únicament es disposen de dades de consum de GLP, on l’ús industrial és el major 

consumidor d’aquest combustible. 

Capacitat i vulnerabilitat del territori 

Capacitat i vulnerabilitat:  
- La capacitat de Ribes de Frese, és alta per les emissions de partícules en suspensió, i és moderada 

pel SO2, fet indicador del bon poder de dispersió del medi per aquests contaminants atmosfèrics. 
- La vulnerabilitat, entesa com el risc d’exposició de la població als contaminants atmosfèrics, és 

nul·la o molt baixa per a partícules, SO2 i CO. 

Qualitat de l’aire 

Control des de les administracions: 
- Departament de Medi Ambient: Controla les emissions a traves del CAPCA. Ribes de Freser té dos 

empreses incloses en el CAPCA, amb un total de 18 focus emissors. 
- Consell Comarcal de Ripollès: Disposa d’un tècnic encarregat del control de les instal·lacions 

industrials generadores d’aerosols 
- Ajuntament: No s’ha pres cap iniciativa per tal de controlar la contaminació atmosfèrica generada 

pels vehicles a motor 
- XVPCA: estació única a Pardines, que només mesura la concentració d’ozó. Petits episodis 

d’elevada concentració d’ozó a l’atmosfera. 
- ICQA desconegut, davant la falta de paràmetres que mesura l’estació. 
 
 

Emissions a l’atmosfera dde focus fixos
segons ús(t/any) 

Emissions difuses degudes al trànsit (t/any) 

Font: Elaboració pròpia Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia Font: Elaboració pròpia 
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Indicadors 

Indicador: 1. Emissions totals per habitant 

Definició: 
Les emissions totals, son aspectes molt abstractes que costen imaginar-se en tones emeses, 
per tant, l’objectiu d’aquest indicador és traslladar per a una unitat més perceptible, com es els 
habitants. Es realitza per cada contaminant, de tal manera que s’observa quins són els 
contaminants més nombrosos a l’atmosfera. 

Tipus Estat 

Unitats Kg/habitant i any 

Mètode de càlcul 
serRibesdeFrepoblació

totalsemesoskganyithabikg =tan/  

Valor actual 49,06 kg/habitant i any 

Periodicitat Anual 

Obtenció Focus difuses: mitjançant les IMDs urbanes i interurbanes 
Focus fixes: mitjançant consum de gas natural, GLP, combustibles 
líquids. Aplicant el model CORINAIR 90. 

Tendència Disminució 

Observacions - 

 
 

Indicador: 2. Emissions per superfície 

Definició: 
Amb aquest indicador es vol analitzar la quantitat de superfície que per tones de cada 
contaminant. 

Tipus Estat 

Unitats - 

Mètode de càlcul 
42

min2/ antcontapertotalsemesestoneskmtones =  

Superfície total de Ribes de Freser = 42 km2 
 

Valor actual SOx= - 

NOx=0,42 t/km2 

CO=1,93 t/km2 

PST=0,03 t/km2 

N2O=0,0 t/km2 

COV=0,0 t/km2 

CH4=0,04 t/km2 
Periodicitat Anual 

Obtenció Departament de Medi Ambient. 

Tendència - 

Observacions - 
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Indicador: 3. Percentatge d’empreses dins del CAPCA 

Definició: 
El Departament de Medi Ambient, controla els processos industrials més contaminants 
mitjançant el CAPCA (Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera). 
Aquestes empreses han de passar inspeccions amb més freqüència. 

Tipus Estat 

Unitats - 

Mètode de càlcul 
100*

º
º% 








=

totalsindustriesn
CAPCAindustriesnCAPCAindustries  

Valor actual 8% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Departament de Medi Ambient. 

Tendència - 

Observacions  
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C. Diagnosi estratègica 
 

3.6.5. Diagnosi ambiental 
 

 EL TRÀNSIT DE VEHICLES ÉS LA PRINCIPAL FONT EMISSORA DE GASOS A L’ATMOSFERA 
 
De les 169,3 t/any emeses a l’atmosfera durant l’any 2005, un 99% (168,6 t/any) pertanyien en origen a 
fonts difuses( tant de trànsit urbà com interurbà), únicament la resta (1%) és originada per fonts fixes d’ús 
industrial i domèstic. 
 
Hi ha dues tipologies de fonts difuses, el trànsit urbà i l’interurbà, d’aquestes dues tipologies de 
moviments és el trànsit urbà qui genera una major quantitat d’emissions, són 114,1 t/any que 
representen un 67,6% respecte el total. Aquest fet es degut a que la velocitat es més baixa per dins del 
municipi i contínuament s’ha de reduir i accelerar el que comporta un major consum de combustible i per 
tant una major emissió de gasos a l’atmosfera. 
 

 EL CO ÉS EL GAS CONTAMINANT EMÈS EN MAJOR QUANTITAT A RIBES DE FRESER 
 
Pràcticament un 97% del total de les emissions produïdes en el municipi de Ribes de Freser són CO, el 
qual prové majoritàriament dels vehicles de benzina. 
 
Cal però tenir en compte que la capacitat de dispersió de CO de Ribes de Freser es troba entre alta i 
moderada, tret que dificulta la presència de concentracions elevades d’aquest gas en punts concrets. 
 
Per tant, tot i que el CO és el contaminant que s’emet en major quantitat a l’atmosfera a Ribes de Freser, 
no presenta problemes greus a la salut humana. 
 

 ELS EFECTES GLOBALS I LOCALS DELS GASOS EMESOS SÓN MÍNIMS 
 
Tot i comptar amb una elevada emissió de CO degut bàsicament a les fonts difuses, el municipi de Ribes 
de Freser no compta amb problemes continus ni esporàdics de contaminació atmosfèrica, degut a la 
capacitat dispersiva de l’atmosfera del municipi de Ribes de Freser i al reduït nombre d’empreses amb 
focus potencialment contaminadors de l’atmosfera. Aquesta capacitat és més elevada per partícules que 
per SO2 però tot i així no representa cap risc. 
 
A més, la distribució de la indústria en el municipi de Ribes de Freser es troba relativament allunyada del 
nucli urbà, i respecte les fonts difuses, únicament les vivendes més properes a la N-152 poden ser les 
que tinguin més concentració de contaminants degut a que és la via de comunicació amb més afluència. 
 
Fins el moment, no s’ha enregistrat cap queixa referent a emissions difuses o concentracions puntuals de 
contaminació. 
 
 

 BON CONTROL DE LES EMISSIONS DE LES FONTS FIXES 
 
Un dels controls que es porta de les emissions, són dels focus industrials puntuals que es troben dins del 
Catàleg d’Activitats Pontencialment Contaminadors de l’Atmosfera. Les indústries que es troben dins 
d’aquest catàleg tenen que complir una normativa particular, ja que són les que tenen unes emissions 
més perjudicials per l’atmosfera i el medi ambient. En el municipi de Ribes de Freser hi ha dues 
indústries que sumen 24 focus. 
 
Per altra banda, el Consell Comarcal disposa d’un tècnic encarregat de portar el control de les torres de 
refrigeració en la indústria. Una de les primeres actuacions que va desenvolupar aquest tècnic,  va ser 
realitzar un cens on apareixent totes les indústries possibles emissores. En el municipi de Ribes de 
Freser no existeix cap indústria amb torres de refrigeració 
 
Pel que fa a les emissions difuses, aquestes no presenten cap control ni anàlisi municipal. 
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 PUNTUALMENT S’HA SUPERAT EL VALOR LÍMIT DE CONCETRACIO D’O3 TROPOSFÈRIC  
 
L’única mesura que es realitza de la qualitat de l’aire en la comarca del Ripollès es fa des de l’estació 
que la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica té ubicada en l’Ajuntament de 
Pardines.  
Les úniques dades d’immissions a temps real són les d’ozó (O3), aquest contaminant troposfèric no 
sobrepassa els llindars establerts per la Direcció General de Qualitat Ambiental mitjans anuals, però 
puntualment s’han superat els llindars d’informació. 
 
Com que l’estació de la XVPCA únicament mesura la concentració de l’ozó (O3), no es pot mesurar 
l’ICQA (Index Català de Qualitat de l’Aire) en temps real del municipi de Ribes de Freser ni de cap altre 
municipi de la comarca. 
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3.6.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 
- Elevada capacitat de dispersió de l’atmosfera. 
- Es porta un control de les emissions de les fonts industrials 

 
 

Punts febles 
- El major gas emès a l’atmosfera, és el CO el qual prové del trànsit de vehicles 
- El consum de combustibles líquids pel transport és el principal responsable de les 

emissions de Ribes de Freser 
- Desconeixement del I’ICQA a temps real al municipi. 

 
Oportunitats 

- No s’han detectat episodis de contaminació atmosfèrica a Ribes de Freser. 
 

Amenaces 
- No s’executa cap control del trànsit de vehicles tot i ser la font que emet una major 

concentració de gasos a l’atmosfera. 
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3.7.Soroll 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.7.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi. 
 
No es té constància que des de l’Ajuntament de Ribes de Freser s’haig realitzat cap estudi en matèria de 
contaminació acústica. 
 
3.7.2. Normativa reguladora existent 
 
El soroll és una competència municipal, sent els ajuntaments els encarregats d’elaborar-ne el marc 
normatiu regulador. De totes maneres, recentment s’han aprovat diferents normatives a nivell autonòmic, 
estatal i europeu, que cal tenir en compte. 
 
3.7.2.1. Normativa local 
 
En l’article 140 capítol 2 del Text Refós de les normes urbanístiques del planejament general de la Vall 
de Ribes aprovat a finals de l’any 2005, es fa referència a la regulació dels possibles problemes que 
puguin aparèixer en matèria de contaminació acústica. 
 
A banda dels nivells sonors establerts per la legislació autonòmica, estatal o europea Ribes de Freser 
remarca els nivells en la seva regulació local. De tal manera que cap activitat o ús no podrà provocar 
nivells sonors màxims en l’interior dels habitatges superior a 35 dBA durant el dia i 30 dBA durant la nit, 
ni provocar nivells sonors en l'exterior dels habitatges superior a 55 dBA durant el dia i a 45 dBA durant 
la nit. S’entén com horari de nit de nou del vespre a les vuit del matí del dia següent, i és horari de dia el 
que resta. 
 
Altres aspectes regulats en el text, són les vibracions, prohibint-se el funcionament de màquines o 
activitats que produeixen en els habitatges vibracions d’intensitat superior a un determinat valor fixat, 
també es regula el mecanisme de mesura dels nivells sonors mitjançant un sonometre i els continguts 
obligatoris que s’han incloure dins dels informes sobre l’amidaments, sents aquests per una banda la 
marca i model de l’equip de mesura utilitzat, el lloc, data i hora dels amidaments i per últim el nom del 
tècnic o de l’empresa que efectuï els amidaments i qualsevol altra observació que s’estimi oportuna. 
 
3.7.2.1. Normativa autonòmica 
• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el dia 12 de juny de 2002, la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) número 3675, del 11 de juliol de 2002. Aquesta Llei va entrar en vigor al cap de tres 
mesos d’haver estat publicada en el DOGC. 
Aquesta llei dóna resposta a una demanda social ja que durant els últims anys les queixes dels ciutadans 
relacionades amb el soroll han estat cada vegada més recurrents. És una llei, doncs, que afecta de 
manera directa en la qualitat de vida dels ciutadans. 
La llei recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el Llibre verd de la lluita contra el soroll i que 
s’han plasmat en la normativa comunitària, especialment, els principis de la regulació continguda en el 
Projecte de directiva del Parlament Europeu sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
L’objecte d’aquesta llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació 
acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i 
alhora establir un règim d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya. 
Per les seves característiques la llei és pionera a l’Estat i s’avança a la directiva que la Unió Europea 
tenia en projecte. Diversos països de la UE tenen llei de protecció contra la contaminació acústica com 
ara França, Alemanya i Itàlia. 
La llei presenta diversos avantatges per la societat: 

• Els Ajuntaments disposaran d’un marc legislatiu per afrontar el tema de la contaminació acústica. 
Els obligaran a establir la capacitat acústica en el seu territori i prendre mesures en les zones on 
es superi els màxims. 
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• El ciutadans sabran en cada zona els valors màxims autoritzats. Podran exigir l’adaptació a 
normativa davant d’activitats concretes acústicament molestes. 

• Els promotors/constructors hauran d’adaptar les construccions al nivell de contaminació de la 
zona per garantir que a l’interior de la vivenda no es traspassa el soroll a l’exterior (cas de 
vivendes prop d’autopistes, vies fèrries, etc.). 

Als efectes d’aquesta llei, el territori es delimita en els zones de sensibilitat acústica següents: 
• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una 

protecció alta contra el soroll. 
• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una 

percepció mitjana de soroll. 
• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una 

percepció elevada de soroll.  
En aquestes zones s’estableixen dos tipus de valors: 

• Valor límit d’immissió: nivell d’immissió màxim permès dins un període de temps determinat. 
- Immissió a l’ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 

provenen d’un o diversos emissors acústics al medi exterior del centre receptor. 
- Immissió a l’ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 

provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus 
al receptor. 

• Valor d’atenció: nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les- 
infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes i les activitats 
existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a partir del qual la Llei estableix 
l’elaboració de plans específics de mesures per a minimitzar l’impacte acústic. 

 
Taula 56: Nivells d’avaluació de la immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport 

Valors límit d’immissió 
LAr en dBA 

Valors d’atenció 
LAr en dBA Zona de sensibilitat 

acústica 
Dia Nit Dia Nit 

A, alta 60 50 65 60 

B, moderada 65 55 68 63 

C, baixa 70 60 75 70 

LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores. 
Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

 
En les vies, les travesseres urbanes i les carreteres on la intensitat mitjana de vehicles diària és igual o 
superior a 25.000 vehicles, els valors límit d’immissió a l’ambient exterior s’incrementen en 5 dBA. 
Els sectors del territori amb infraestructures de transport viari, marítim i ferroviari construïdes a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’han de qualificar com a zones de sensibilitat acústica moderada, en les 
quals no es poden sobrepassar els valors límits d’immissió fixats en la taula anterior. 
Per a les infraestructures existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en cas que sobrepassin els valors 
d’atenció fixats per la taula anterior per a les zones de sensibilitat acústica baixa, l’administració titular ha 
d’elaborar, donant audiència a les administracions afectades per la infraestructura, un pla de mesures 
per a minimitzar l’impacte acústic. 
 

Taula 57: Nivells d’avaluació de la immissió sonora, LAr, a l’ambient interior produïda per les activitats i el veïnat 

Valors límit d’immissió 
LAr en dBA Zona de sensibilitat acústica

Dia Nit 

A, alta 30 25 

B, moderada 35 30 

C, baixa 35 30 

LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores. 
Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
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Els Ajuntaments han d’elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres anys, a 
comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient. Els 
municipis de menys de mil habitants poden delegar la gestió directa d’aquesta competència al consell 
comarcal o a una altra entitat local supramunicipal. El mapa de capacitat acústica només es pot modificar 
quan es produeixin canvis en l’ordenació urbanística o el planejament viari. 
 
• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes 

de capacitat acústica 
El present decret es va aprovar el 8 de novembre de 2005 i es va publicar al DOGC núm. 4507 de 
10/11/2005. 
El Decret 245/2005 té per objecte establir els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica: 
Metodologia d’elaboració, identificació dels emissors acústics del territori, determinació del nivell de soroll 
ambiental, zonificació acústica del territori, concreció del mapa de capacitat acústica, informació  
 
3.7.2.2. Normativa estatal 
El 18 de novembre es va publicar la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (BOE núm. 276). Amb 
aquesta llei, es transposa a la legislació espanyola, la Directiva Europea 2002/49/CE. 
La present llei, regula les àrees acústiques, que són zones del territori que comparteixen idèntics 
objectius de qualitat acústica i que es classifiquen en atenció a l’ús predominant del sòl. També 
s’utilitzaran uns índex acústics homogenis en tot el territori espanyol, corresponents a les 24 hores del 
dia, en període diürn, període vespre i període nocturn. 
Els valors límit d’immissió i emissió dels diferents emissors acústics, seran determinats pel Govern, si bé 
les comunitats autònomes i els Ajuntaments poden establir valors límits més rigorosos. 
Les Administracions competents hauran d’apropar Mapes de Soroll corresponents a cada un dels grans 
eixos ferroviaris, dels grans aeroports i dels municipis de més de 100.000 habitants, a més de les àrees 
acústiques en les que es comprovi l’incompliment dels objectius de qualitat acústica. Aquests mapes de 
soroll hauran de revisar-se cada 5 anys. 
La planificació territorial, el planejament urbanístic, així com l’autorització ambiental integrada, avaluació 
d’impacte ambiental i llicències municipals, hauran de tenir en compte les previsions contingudes en 
aquesta llei. 
També s’elaboraran Plans d’Acció en matèria de Contaminació Acústica, corresponents als àmbits 
territorials dels mapes de sorolls, els quals es revisaran cada 5 anys. 
Els Mapes de soroll hauran d’estar aprovats abans del 30 de juny de 2007, o del 30 de juny de 2012, 
segons el trànsit i la població, i els Plans d’acció abans del 18 de juliol de 2008, i del 18 de juliol de 1013 
segons els àmbits territorials. Els emissors acústics existents hauran d’adaptar-se a aquesta llei abans 
del 30 d’octubre de 2007.  
 
3.7.2.3. Normativa europea 
En data de 26 de juliol de 2000 la Comissió de les comunitats europees va presentar una “Proposta de 
Directiva del parlament europeu i del consell sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental”, la qual es va 
aprovar al 2002 amb la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny 
de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
L’objectiu de la present proposta és crear un marc comú a la Unió Europea per a l’avaluació i gestió de 
l’exposició al soroll ambiental. Aquesta proposta preveu: 

• Harmonitzar els indicadors de soroll i els mètodes d’avaluació del soroll ambiental. 
• Agrupar les dades obtingudes amb aquests indicadors i mètodes d’avaluació comunes en forma 

de “mapes de soroll”. 
• Fer pública tota aquesta informació. 

La Directiva obliga als Estats membres a expressar els valors límits vigents o en preparació en funció 
dels indicadors harmonitzats. Però no s’establiran límits de soroll comuns a escala europea, però a 
causa de que els Estats membres han publicat límits nacionals corresponents a cada contaminant, així 
com mapes de soroll, els ciutadans al igual que les autoritats podran comparar situacions, estratègies i 
resultats del soroll.  
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3.7.2.4. Altres recomanacions 
Al llarg dels anys hi ha hagut un ampli consens internacional respecte als nivells d’exposició al soroll que 
s’han de considerar inacceptables i els nivells màxims d’exposició per a determinades situacions 
específiques. A escala internacional, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la OCDE són els 
principals organismes que obtenen dades i desenvolupen els seus propis mètodes d’avaluació sobre els 
efectes de l’exposició al soroll ambiental, suggerint valors d’orientació pels diferents moments del dia i les 
diferents situacions. 

A mitjans dels anys 80, la OCDE va presentar els següents valors com a llindar del soroll molest (LAeq 
en període diürn): 

• A partir de 55-60 dBA el soroll causa molèstia 

• Entre 60-65 dBA la molèstia augmenta considerablement 

• Per sobre de 65 dBA sorgeixen pertorbacions dels models de comportament, simptomàtiques del 
dany greu causat pel soroll. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha suggerit un valor estàndard d’orientació per a nivells mitjans 
de soroll a l’aire lliure de 55 dBA (i 50 dBA en zones amb pertorbació moderada) en període diürn, i 45 
dBA en període nocturn. L’objectiu d’aquests valors és evitar interferències significatives amb les 
activitats normals de la població local. A més, es suggereixen valors d’orientació addicionals per altres 
tipus de zones. 
 

Taula 58: Nivells d’immissió recomanats per l’OMS 

Medi Efectes 
Leq 

(dBA) 
Temps 

base (h) 
Lmàx 

(dBA) 
Constant de 

temps 

Zona exterior residencial 
(dia) 

Molèsties greus 
Molèsties moderades 

55 
50 

16 
16 

- 
Fast 
fast 

Interior habitatge (dia) Molèsties, interferències del parlar 35 16 - fast 

Habitació (nit) Pertorbació del son 30 8 45 Fast 

Exterior d’habitació Pertorbació del son, finestra oberta 
(nivells exteriors) 45 8 60 Fast 

Escola interior Interferències en la comunicació 35 Durant 
classe - Fast 

Escola exterior Molèsties 55 Durant el 
pati - Fast 

Hospital: sales (dia) Pertorbació del son 30 8 40 Fast 

Hospital: sales (nit) Pertorbació del son 30 16 - Fast 

Zones industrials, 
comercials i de trànsit Perjudicial per l’oïda 70 24 110 Fast 

Font: Guidelines for Community Noise (1999). 

 
3.7.2.5. Aplicació de la normativa reguladora existent. 
 
De tota la comarca del Ripollès a dia d’avui únicament Ripoll ha aprovat el mapa de capacitat acústica, 
trobant-se la resta de municipis en fase de revisió i modificació de la proposta de mapa de capacitat 
acústica realitzat per la Universitat de Girona mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal. 
 
3.7.3. Principals fonts de soroll 
Durant els últims anys, l’activitat econòmica de Ribes de Freser i dels seus voltants ha augmentat 
considerablement així com també ho ha fet el volum de trànsit. Tot això ha representat un augment de la 
qualitat de vida dels ciutadans, però també s’ha vist reduïda a causa d’un augment de la contaminació 
sonora, entre d’altres. El soroll és un dels indicadors utilitzats per la Unió Europea per representar la 
qualitat de vida d’un municipi. 

En tots els municipis existeixen diferents fonts de soroll, però les molèsties causades per aquestes 
mateixes fonts són diferents depenent de la planificació urbanística, i de l’activitat del municipi. Per 
exemple, dos polígons industrials amb un soroll de la mateixa intensitat serà més o menys molesta 
segons la seva distància al nucli urbà del municipi. 
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En aquest plantejament es consideren tres tipus de fonts. Una font puntual és la produïda per les 
activitats com podrien ser les industrials, agrícoles, comercials, etc. Una font veïnal és aquella que prové 
dels veïns, activitats i instal·lacions, i una font en línia és aquella procedent del trànsit. 
 
3.7.3.1. Fonts puntuals 
Les fonts puntuals solen ser focus fixes, els quals tenen un impacte a tot el voltant de la font emissora. 

 Indústria: existeixen tres grans empreses al municipi de Ribes de Freser que per la seva activitat 
poden causar efectes en els nivells sonors, aquestes són: Aigua de Ribes S.L, Max Plàstic o Rigat 
tèxtil S.L. Aquestes no es troben concentrades en un polígon industrial sinó que Aigua de Ribes S.L 
es troba a l’entrada sud del municipi, mentre que les dues restants es troben a la vessant nord del 
municipi, direcció Queralbs. El fet que no estiguin integrades dins de la trama del nucli urbà fa que no 
hi hagi queixes directes per part de la població. 

 Comerç: el comerç a Ribes de Freser, majoritàriament de caire familiar, està situat principalment al 
centre del nucli urbà. Noo obstant això, no genera cap incidència acústica. Des del cos de Policia 
Local no s’ha fet cap referència de queixes promogudes pel soroll. 

 Locals públics: els bars musicals i les discoteques són els locals públics que solen crear més 
molèsties acústiques als veïns, però no es el cas de Ribes de Freser degut a que hi ha una poca 
oferta de bars musicals susceptibles a produir soroll. 

 Obres: s’han detectat alguns projectes constructius al municipi. Aquestes activitats provoquen sorolls 
amb intensitats elevades, però el fet de ser fonts molt puntuals, normalment diürnes o que s’executen 
dintre un període curt de temps, no causen molèsties greus. 

 Activitats i esdeveniments puntuals al carrer: les activitats i esdeveniments puntuals al carrer se 
solen produir per festivitats com és la Festa Major. Aquestes activitats solen generar molt de soroll 
per l’afluència de gent i les pròpies activitats. De totes maneres, a causa de que és un fet popular i 
puntual no hi solen haver queixes per part de la població. 

 
3.7.3.2. Fonts veïnals 
Aquestes fonts es produeixen dins l’habitatge, a causa de les instal·lacions d’aire condicionat, ascensor, 
etc., i es propaguen per les parets i per l’aire. Les molèsties per fonts de veïnatge es produeixen en 
zones de més densitat urbana, com és el centre urbà de Ribes de Freser degut a la major proximitat 
entre els habitatges. En canvi, les zones amb habitatges unifamiliars aïllats o les urbanitzacions, els 
sorolls per veïns disminueixen considerablement, convertint-se en un element significatiu generador de 
molèstia els lladrucs dels gossos. 
 
Existeixen activitats tal com per exemple la recollida d’escombreries o les alarmes de seguretat que 
generen elevats nivells sonors a la nit, aquestes poden ocasionar algunes molèsties als veïns però no hi 
ha cap queixa registrada.  
 
3.7.3.3. Fonts en línia 
Les fonts en línia són les denominades fonts mòbils, i generalment provenen del trànsit tant de vehicles 
com de ferrocarrils. 

 Xarxa ferroviària: per Ribes de Freser tenen el seu pas, el tren que uneix Barcelona amb Puigcerdà 
que arriba pel Sud del municipi i surt per la vessant nord-oest, seguint el riu Rigard i el Cremallera de 
Núria, que comunica els municipis de Ribes i Queralbs amb Núria. Des de l’Ajuntament no s’ha 
informat que hi hagi queixes per part dels veïns del municipi. 

 Xarxa viària: el soroll del trànsit rodat, especialment a una certa distància de la carretera, pot 
considerar-se com un soroll en estat constant, que no fluctua gaire. La xarxa viària la formen els 
carrers dels pobles i les seves urbanitzacions, i el conjunt de carreteres supramunicipals (veure 
capítol 3.4. Mobilitat). 

• Xarxa supramunicipal: la xarxa supramunicipal està formada per la carreteres N-152. Aquesta 
carretera, la qual travessa el municipi de Sud a Nord dirigint-se al municipi de Queralbs, en un 
principi no es susceptible de generar molèsties però en temporades amb un alt índex de turisme 
es poden produir petites queixes puntuals. 
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• Xarxa viària municipal: la xarxa viària municipal està formada pels carrers de l’interior dels pobles 
i pels carrers que comuniquen els pobles i urbanitzacions del mateix terme municipal entre sí. Els 
carrers i avingudes que poden generar més soroll són aquells que presenten una intensitat de 
trànsit més elevada i un major percentatge de vehicles pesants, els quals es dirigeixen a les 
diferents indústries present al nucli de Ribes com per exemple Max Plàstic o Aigua de Ribes. 
També cal destacar el soroll generat per les motos i ciclomotors pels carrers de Ribes de Freser 
les quals són origen de molèstia a la població. Un altre causant de les queixes puntuals és el 
paviment en mal estat que en determinats trams es pot trobar per dins del nucli urbà. 

 Infrastructures en projecte: actualment es troba en projecte la construcció d’una autovia que 
comuniqui la ciutat de Barcelona amb la comarca de la Cerdanya, aquesta té el seu pas per la 
comarca del Ripollès, pel que originarà canvis en la circulació per la comarca i per tant pot influir 
positiva o negativament en la contaminació acústica dels diferents municipis, com pot ser Ribes de 
Freser. 

 
 
3.7.3.4. Anàlisi quantitatiu del soroll 
 
Durant la realització del PALS de Ribes de Freser s’ha portat a terme una campanya de mesures 
puntuals per a tenir una aproximació de la quantitat de soroll ambiental del municipi. Amb aquesta 
campanya de mesures, s’han aconseguit, dos nous indicadors per una banda l’indicador del nivell sonor 
urbà (LAeq) i per l’altra banda les IMDs urbanes. 
 
 
3.7.3.4.1. Objectius 
 
Les mesures dels nivells sonors en el municipi s’han realitzat amb l’objectiu de: 

• Determinar la distribució general dels nivells sonors en l'àmbit del municipi. 
• Diagnosticar la qualitat del medi ambient sonor, detectant les zones i punts més conflictius. 

 
3.7.3.4.2. Elecció dels punts de mesura 
 
En l’elecció dels punts de mesura s’ha tingut en compte les diferents característiques del municipi i les 
principals fonts emissores sonores. Els punts de mostreig s’han distribuït per tota la superfície 
urbanitzada de Ribes de Freser. Les principals consideracions que s’han tingut en compte en l’elecció 
dels punts són les següents: 

• Les zones urbanes del terme municipal de Ribes de Freser: cascs urbans, urbanitzacions, etc. 
• La xarxa viària supramunicipal: infraestructures que travessen el municipi, vies de circulació 

pròximes a les zones urbanes, etc. 
• La xarxa viària municipal: principals accessos a les zones urbanitzades, eixos de circulació 

principals i eixos secundaris. 
• Zones acústicament sensibles: centres educatius, centres d’atenció primària, residències, etc. 

 
Tots els punts de mesura són representatius del nivell de soroll del municipi. Si bé els mostreigs s’han 
distribuït per tot el municipi abarcant tant aquelles zones amb un nivell de soroll més elevat com aquelles 
àrees més tranquil·les del municipi, s’ha donat especial interès a aquells punts a on la qualitat acústica 
pot ser menor, per la qual cosa hi ha un major nombre de punts de control en aquelles àrees amb una 
possible incidència acústica com són les infraestrucutres viàries principals. Així doncs, s’ha donat 
especial importància en els principals eixos de circulació i les vies d’accés a les diferents zones 
habitades. 
 
Amb tot això, s’ha procedit a efectuar un total de 10 punts de mesura distribuïts per tot el territori de 
Ribes de Freser. 
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A continuació s’exposa una taula on s’observa la distribució dels punts de mesura així com la 
caracterització de les diferents vies i carrers mesurades. 
 
Taula 59: Caracterització dels punts de mesura al municipi de Ribes de Freser 
 

Amplada (m) Aparcaments Sentit 
PM Adreça Tipologia Paviment 

Vorera Via Parell Senar Únic Doble 

1 Carrer Sant Quintí 21 Carrer Asfalt 1 60 NO SI  X 

2 Plça Ajuntament (senar) Carrrer Llambordes 
velles 2 4 SI NO X  

3 Crta Puigcerdà 20 Crta Asfalt 1 6 SI NO  X 

4 Passeig Angel Guimerà Carrer Asfalt 1 4 NO SI X  

5 Carrer Ntra Sra de Gràcia nº6 Carrer Asfalt 1 5 NO SI  X 

6 Carrer Núria nº8 Carrer Llambordes 
velles 1 5 NO NO X  

7 Carrer Massana Carrer Llambordes 
velles 1 4 NO NO X  

8 Carrer Estibadors Carrer Asfalt 1 4 NO SI  X 
9 Carrer Fontalba Carrer Asfalt 1 5 NO SI  X 

10 Carrer Bonavista Carrer Asfalt 1 4 SI NO  X 

Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp 
 
Tal i com s’ha observat, dins del municipi de Ribes de Freser s’han fet 10 mesures de soroll, totes 10 
realitzades dins del nucli urbà, prenent les entrades i sortides del municipi i les zones amb elevada 
densitat d’habitatge. A continuació es presenten dos plànols on s’ubiquen els punts de mesura amb el 
nivell de soroll enregistrat: 
 
Figura 94: Ubicació punts de mesura dins del cas antic del municipi de Ribes de Freser 
 
Font: Elaboració pròpia. 

 
3.7.3.4.3. Paràmetres a mesurar 
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Les mesures s’han fet d’acord amb la metodologia establerta per la Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i la norma 
internacional ISO-R-1996. 
 
Les mesures puntuals s’han realitzat a l’exterior amb el sonòmetre situat a una alçada de 1,5 metres 
sobre el terra, a 0,5 metres de l’operador i entre 1,5 i 2 metres de qualsevol paret o obstacle que pogués 
pertorbar la mesura. Els nivells de soroll s’han mesurat mitjançant mostreig, a partir de mesuraments de 
10 minuts en període diürn. 
 
En cadascun dels punts de control s’han mesurat diferents paràmetres per tal de tenir una caracterització 
exhaustiva de cada zona. Els paràmetres mesurats són: 
 

• El nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A (LAeq), paràmetre utilitzat com a 
descriptiu del nivell de soroll ambiental. 

• El nivell màxim assolit (LAmàx)  
• El nivell mínim assolit (LAmín)  
• Paràmetres estadístics (LA1, LA5, LA10, LA50, LA90, LA95, LA99) que permeten una millor 

caracterització de l'escenari acústic.  
 
Els paràmetres estadístics o percentils representen el nivell de soroll que és sobrepassat per un tant per 
cent dels valors, o sigui el LAn és el nivell de soroll ultrapassat durant el n% del temps de mesura. El 
percentil LA10 caracteritza les puntes de soroll, i el percentil LA90, és l'acceptat internacionalment com a 
descriptiu del soroll de fons. La distribució de probabilitats acumulades representa tots els percentils de 
manera contínua. 
 
Les mesures s’han realitzat en constant de temps fast i el rang seleccionat és de 30 a 130 dB. El 
micròfon del sonòmetre ha estat protegit per una pantalla antivent, per a evitar errors de lectura degut a 
la incidència del vent.  
 
Per a conèixer la intensitat de trànsit que circula per cada punt, s’han realitzat aforaments manuals de 
vehicles al mateix temps en què s’han fet els mesuraments de soroll puntuals. Així doncs, s’han fet 
comptatges de 10 minuts separant les següents categories de vehicles: 
 

• Vehicles lleugers (Pes Màxim Autoritzat -PMA- inferior a 3.500 kg). 
• Vehicles pesants (Pes Màxim Autoritzat -PMA- superior a 3.500 kg). 
• Motocicletes i ciclomotors. 

 
A partir dels resultats obtinguts, s’ha extrapolat la intensitat mitjana diària (IMD) per tal de conèixer la 
intensitat de trànsit que circula diàriament per cada punt. L’extrapolació s’ha efectuat aplicant la 
metodologia del Centre d’Estudis del Transport Urbà (CETUR) de França, mitjançant la qual es multiplica 
el valor resultant del treball de camp per 6, per tenir els vehicles per hora, i per 17, obtenint els vehicles 
diaris i per tant la IMD. De totes maneres, s’ha de tenir en compte que es tracta de mostres puntuals i per 
tant els valors són orientatius. 
 
La campanya de mesures s’ha dut a terme durant els dies 8 i 9 de novembre de 2006. Per a cada un 
dels punts de mostreig s’ha realitzat una caracterització, en la qual s’ha anotat les dades del 
mesurament, les característiques del mostreig i de l’entorn de la mesura, així com qualsevol altra dada 
rellevant o incident durant el període del mesurament. 
 
3.7.3.4.4. Equip de mesura 
 
El nivell de soroll s’ha mesurat amb un equip de funcionament manual constituït per un sonòmetre 
integrador promitjador tipus 1 CESVA SC-310. El sistema de mesura acústica emprat compleix amb les 
prescripcions tècniques de les normes del Comitè d’Electroacústica Internacional (IEC) 
60651:79/A1:93/A2:00 i IEC 60804:00, i les seves corresponents comunitàries EN 60651:94/A1:97/A2:01 
i EN 6004:01. 
 
El sonòmetre s’ha calibrat prèvia i posteriorment a la realització de les mesures amb un calibrador sonor 
de la marca CESVA CB-5, el qual compleix la norma IEC 942 Clase 1L. 
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El sonòmetre i el calibrador compleixen l’establert en l’Ordre de 30 de juny de 1999 del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2928 de 12/10/99), per la qual es regula el 
control metrològic sobre els instruments destinats a mesurar els nivells de so audible. 
El programa informàtic utilitzat per al processament de les dades és el CESVA Capture Studio. 
 
 
3.7.3.4.5. Presentació de resultats 
 
Els nivells de soroll de cada un dels punts de mesura, així com la intensitat de trànsit de vehicles de cada 
mostreig es troben presentats a continuació: 
 
Taula 60: Presentació de resultats 

Nivells Sonors Comptatge Vehicles 
PM 

LAeq LAmàx LAmín LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99 IMD %VP 

1 68,1 85,3 Und 80 75,3 72,4 56,7 45,8 45,6 43,6 4.896,0 0,0 
2 67,1 99 43,7 74,6 70,6 68,5 56 47,7 765 45,1 2.736,0 0,0 
3 67,2 88 2,1 79,1 72,6 68,1 58,2 56,9 56,7 55,9 2.448,0 11,8 
4 62,3 78,4 48,6 75 67,9 65,6 56 51,5 50,5 49,4 3.456,0 16,7 
5 70,5 93,6 38,9 83,9 70,6 63,9 53,9 43,7 42,1 40,2 1.440,0 10,0 
6 66,7 82,8 51,8 78,4 73,6 69,8 59,9 55,4 54,5 52,8 1.296,0 11,1 
7 64,1 82,2 43,7 76,8 71,5 67,1 49,8 45,8 45,2 44,6 2.016,0 7,1 
8 69,6 100,4 48,6 76,8 36,9 60,8 57,3 54,2 53,1 51,5 288,0 0,0 
9 60,6 80,1 Und 75,5 63,4 55,7 43,5 41,2 40,9 39,9 1.008,0 0,0 

10 53,3 72,2 Und 63,5 57,4 55,9 46,9 40,1 39,3 38,2 144,0 0,0 
VP: Vehicles pesants. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del treball de camp. 
 
A continuació es mostra un resum estadístic del conjunt de mostreigs. La categorització de les mesures 
puntuals de soroll ambiental s’ha realitzat agrupant els nivells sonors equivalents diürns en valors de 5 
dBA, segons la metodologia establerta per la norma ISO-R-1996. 
 

Figura 95: Categorització de les mesures puntuals en funció dels nivells sonors 
 

Font: Elaboració pròpia 
 
 
 

Les zones que es troben en cada una d’aquestes categories són les següents: 

• Nivells sonors equivalents inferiors a 55 dBA: únicament un punt de mesura ha registrat aquest 
resultat, es traca d’una zona residencial indirectament lligada al centre urbà del municipi amb un 
reduït pas de vehicles. 

• Nivells sonors equivalents entre 55 i 60 dBA: no es registra cap mesura dins d’aquest rang de nivells 
sonors. 
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• Nivells sonors equivalents entre 60 i 65 dBA: aquests resultats es donen en un dels principals eixos 
viaris del municipi tal com el passeig Angel Guimerà. 

• Nivells sonors equivalents entre 65 i 70 dBA: es la classificació més nombrosa existent a Ribes de 
Freser i correspon al centre urbà del municipi i a les vies que comuniquen Ribes de Freser amb 
municipis veïns tal com Queralbs o amb Puigcerdà. Es en aquesta última mesura, on es registra la 
major intensitat de vehicles diaris. 

• Nivells sonors equivalents superiors als 70 dBA: Aquest rang correspon al una via molt confluïda que 
es dirigeix al municipi de Queralbs. 

 
3.7.4. Mapa de sensibilitat acústica municipal 
 
3.7.4.1. Zonificació sonora 
 
A partir dels nivells de soroll enregistrats en el treball de camp, de la tipologia d’habitatges, del tipus 
d’activitats com comerços, serveis, indústries, etc., del tipus de planificació urbanística de Ribes de 
Freser i de la proposta del mapa de capacitat acústica, es fa una proposta de zonificació del municipi. 
 
Les zones de sensibilitat acústica són aquella part del territori que presenta una mateixa percepció 
acústica. En aquesta proposta de zonificació s’han delimitat tres tipus de zones de sensibilitat acústica, 
segons la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica: 
 

• Zona A: Zona de sensibilitat acústica alta.- comprèn tots els sectors del territori que demanen 
una protecció alta contra el soroll. Zona d’ús residencial. 

• Zona B: Zona de sensibilitat acústica moderada.- comprèn tots els sectors del territori que 
admeten una percepció mitjana del nivells sonor. Zona d’habitatges i comerços. 

• Zona C: Zona de sensibilitat acústica baixa.- comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada del nivell sonor. Zona industrial. 

 
En el municipi de Ribes de Freserl les zones de sensibilitat acústica s’han distribuït de la següent 
manera:  
 

 Zona A. Zona de sensibilitat acústica alta: tots els carrers que es troben en zones residencials com 
és el nucli antic, el perímetre de Ribes de Freser, les urbanitzacions, i les vies que comuniquen Ribes 
de Freser amb altres municipis del Ripollès però que tenen el seu pas per dins del nucli. 

 
 Zona B. Zona de sensibilitat acústica moderada: el pas del a N-260, que es coneix com el carrer Sant 

Quintí, aquesta zona té una elevada densitat residèncial. 
 

 Zona C. Zona de sensibilitat acústica baixa: aquelles zones industrials del municipi que s’hi troben a 
l’entrada del municipi provenint del municipi de Campdevànol i la N-260 un cop passada el nucli urbà 
de Ribes de Freser, direcció Puigcerdà. 

 
Aquesta proposta s’ha elaborat a partir de les dades existents. En general les dades del nivell de soroll 
del municipi són molt puntuals, i les característiques urbanístiques del municipi varien molt en funció del 
carrer. 
 
8.7.4.2. Adequació amb la normativa 
 
Ribes de Freser no compta amb una ordenança explicita per al control dels nivells sonors del municipi, 
però les Normes subsidiàries dl Text refós de la normativa urbanística de la Vall de Ribes, publicades en 
el DOGC amb data d’octubre de 2005. Aquestes estableixen  que per a l’exterior de l’habitatge durant el 
dia, no es poden sobrepassar els 55 dB. 
 
A continuació es compara els nivells de soroll obtinguts amb els valors límits d’immissió sonora: 
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Taula 61: Adequació de l’ordenança municipal 

 

Carrer LAeq 
Valor límit 

d’immissió sonora
Sobrepassa 
normativa 

Carrer Sant Quintí 21 68,1 55 SI 
Plça Ajuntament (senar) 67,1 55 SI 
Crta Puigcerdà 20 67,2 55 SI 
Passeig Angel Guimerà 62,3 55 SI 
Carrer Ntra Sra de Gràcia nº6 70,5 55 SI 
Carrer Núria nº8 66,7 55 SI 
Carrer Massana 64,1 55 SI 
Carrer Estibadors 69,6 55 SI 
Carrer Fontalba 60,6 55 SI 
Carrer Bonavista 53,3 55 NO 
Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp. 

 
De les 10 mesures realitzades, 9 punts mesurats superen els valors límits d’immisió sonora diürns en 
l’ambient exterior, de les diferents zones de sensibilitat acústica. El punt que no supera la normativa es 
troba ubicat en una zona amb una elevada densitat d’habitatge. 
 
 
3.7.5. Mapa de capacitat acústica 
 
Per la realització del mapa de capacitat acústica de tots els municipis de la comarca del Ripollès, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge ha signat un conveni amb la Universitat de Girona per a que 
sigui l’entitat encarregada de la seva realització. 
 
Un cop fets, es varen enviar tots els mapes de capacitat acústica als Ajuntament respectius per tal de 
realitzar totes les modificacions oportunes i finalment s’aprovés. A dia d’avui, el mapa de capacitat 
acústica de Ribes de Freser no es troba vigent. 
 
Figura 96: Mapa de capacitat acústica del municipi de Ribes de Freser.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Consell Comarcal del Ripollès. 
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A partir de la lectura del mapa acústic del municipi de Ribes de Freser s’observa com hi ha dues fonts 
lineals clarament delimitades que marquen la zonificació de la capacitat acústica, aquestes són per una 
banda la N-152 al seu pas en direcció Puigcerdà que entra pel sud del municipi i surt per la banda nord – 
Oest i l’altra font és la GIV-5217, destinació el municipi de Queralbs, la qual surt per la vessant nord. La 
N-152 tot i que travessa el municipi és considerada una Zona C, el que significa que admet una 
percepció elevada de soroll, ja que no és una zona amb una forta densitat d’habitatges degut a que és 
una via que no penetra plenament en el nucli urbà. L’altra carretera en canvi, tot i ser una font 
generadora de soroll, es considera una Zona B, és una zona amb sensibilitat acústica moderada, degut a 
la poca afluència de trànsit si es compara amb l’anterior. 
 
Amb la mateixa categoria que la GIV-5217, es troba tot el que es considera casc antic, és a dir, tot el 
carrer major juntament amb els carrers contigus, són majoritàriament les unions entre la categoria 
anterior de sensibilitat acústica alta i la baixa. Aquesta última trama representa zones amb una gran 
densitat de vivendes, és per això que amb aquest rang es troben totes les vivendes situades per sobre 
del Passeig del Taga, i del Passeig Santa Caterina i per la vessant més cèntrica del municipi amb 
aquesta categoria es consideren els habitatges que es troben pel carrer Bonavista i carrer Estiradors. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria de descripció 
 

Manca d’ordenança municipal pel control de la contaminació acústica 

• Ordenança municipal i Mapa de capacitat acústica: El municipi de Ribes de Freser no té compta 
amb l’ ordenança reguladora de la contaminació acústica, i a dia d’avui no té el mapa de capacitat 
acústica apropat, eina obligatòria per la regulació dels nivells acústics a partir de la llei 16/2002. 

• En l’article 140 capítol 2 del Text Refós de les normes urbanístiques del planejament general de la 
Vall de Ribes aprovat a finals de l’any 2005, es fa referència a la regulació dels possibles 
problemes que puguin aparèixer en matèria de contaminació acústica. 

No es registren queixes importants procedents de les principals fonts de soroll 

- Fonts Puntuals: Inclou aquells sorolls, procedents de la indústria, el comerç, locals públics, obres i 
activitats puntuals al carrer. Les indústries a Ribes de Freser s’hi troben allunyades del nucli urbà, 
per la qual cosa no produeixen molèsties acústiques als veïns de la vila. 

- Fonts veïnals: Són aquelles fonts que es registren dins de l’habitatge a causa d’aire condicionat, 
ascensor, etc. D’aquesta tipologia no s’ha registrat cap queixa a Ribes de Freser. 

- Fonts en línia: Són aquelles fonts procedents de la xarxa ferroviària i viària del municipi tant a 
nivell supramunicipal com municipal. A Ribes de Freser són les vies supramunicipals les que 
ocasionen més soroll degut a l’elevada intensitat mitjana diària, a més a més el mal estat del 
paviment en determinats trams també accentua aquest efecte. No s’han enregistrat queixes. 

Elevats nivells sonors en les principals vies de Ribes de Freser 
 
 
Els principals accessos i sortides del municipi de 
Ribes de Freser, superen la normativa establerta 
per l’ordenança municipal de sorolls a causa de 
l’elevada Intensitat de vehicles diaris: 
 

- Carrer Ntra. Sra de Gràcia 
- Carrer Sant Quintí 
- Ctra. Puigcercà 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proposta de Zonificació Sonora: 
 Zona A. Zona de sensibilitat acústica alta: tots 

els carrers que es troben en zones 
residencials com és el nucli antic, el perímetre 
de Ribes de Freser, les urbanitzacions, i les 
vies que comuniquen Ribes de Freser amb 
altres municipis del Ripollès però que tenen el 
seu pas per dins del nucli. 

 Zona B. Zona de sensibilitat acústica 
moderada: el pas del a N-260, que es coneix 
com el carrer Sant Quintí, aquesta zona té una 
elevada densitat residèncial. 

 Zona C. Zona de sensibilitat acústica baixa: 
aquelles zones industrials del municipi que s’hi 
troben a l’entrada del municipi provenint del 
municipi de Campdevànol i la N-260 un cop 
passada el nucli urbà de Ribes de Freser, 
direcció Puigcerdà. 

Mapa de capacitat acústica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorització de les mesures puntuals
en funció dels nivells sonors 

Font: Elaboració pròpia 

Font: Consell Comarcal del Ripollès 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.7.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 LES NORMES SUBISIDIÀRIES DE LA VALL DE RIBES REGULEN EN MATÈRIA DE SOROLLS I 
VIBRACIONS 

 
El municipi de Ribes de Freser no compta amb una ordenança específica que reguli els possibles efectes 
de la contaminació acústica, és el Text refós de les Normes Subsidiàries de la Vall de Ribes aprovades a 
finals de l’any 2005 qui s’encarrega d’aquesta regulació. 
 
El text refós estableix com nivells límits els mateixos nivells sonors que apareixen a la Llei 16/2002 de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica. De tal manera que amb aquesta regulació s’intenta 
que no hi hagi cap buit a la legislació i que tots els aspectes que apareixen a la normativa autonòmica es 
porten a terme a nivell municipal. 
 

 QUEIXES ESPORADIQUES PER FONTS LINIALS 
 
El municipi de Ribes de Freser, no compta amb greus problemes o queixes de soroll per part de la 
població. Una de les fonts que origina queixes en general en els municipis és el sector de la indústria, 
però Ribes de Freser al tenir totes les indústries allunyades del nucli urbà, no té cap queixa greu.  
 
Únicament s’han registrat queixes esporàdiques per part de la població davant del soroll generat per 
ciclomotors i motocicletes de petita cilindrada al pas per dins del nucli urbà 
 

 MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA, EINA BÀSICA PEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA 

 
Tot i no estar aprovat, el mapa de capacitat acústica és una eina bàsica per tal d’identificar eficaçment la 
sensibilitat acústica de les diferents zones del municipi de Ribes de Freser. 
 
A través del mapa, es classifica com a zona de capacitat acústica baixa les principals infraestructures 
viàries que travessen el municipi, aquelles zones que concentren una major quantitat de comerços i 
serveis i els polígons industrials. Les zones de sensibilitat acústica alta, les quals coincideixen amb les 
zones amb una major proporció de vivendes, queden unides a les zones de sensibilitat acústica baixa a 
través de zones de sensibilitat acústica moderada.  
 
Així doncs, el mapa de capacitat acústica esdevé una eina molt útil per a la col·locació de noves activitats 
econòmiques i per la ràpida detecció de problemes de capacitat acústica. A més, els ciutadans podran 
exigir l’adaptació a normativa davant d’activitats concretes acústicament molestes. 
 

 PAVIMENT EN MAL ESTAT 
 
S’han detectat determinats carrers que pateixen paviment en mal estat a causa de la gran afluència de  
trànsit al municipi, aquest el podem trobar per exemple al carrer Fonderia o al carrer Núria.  
 
Dins del nucli urbà exiteixen diferents tipus de paviment, per exemple el carrer major es troba 
pavimentada amb llambordes, que donen una millor imatge al cas antic però poden originar més 
molèsties en quant a contaminació acústica. 
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3.7.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 
 

Punts Forts 

- Regulació de la contaminació acústica mitjançant les Normes Subsidiàries 

- No hi ha queixes per contaminació acústica 

 

Punts Febles 

- L’elevat trànsit rodat pel nucli urbà genera nivells de soroll elevats 

- Mapa de Capacitat Acústica no aprovat. 

- Poca iniciativa per part de l’Ajuntament de realitzar estudis acústics del municipi. 

 

Oportunitats 

- El mapa de capacitat acústica esdevé una eina útil per a la planificació 

 

Amenaces 

- Paviment en mal estat en zones cèntriques del municipi 

 
 
 



 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
193 

 
 

3.8. Residus 
 
A. Memòria descriptiva 
 
El vector que s’analitza al present capítol, són els Fluxos de Residus. És a dir, la descripció de tots 
aquells elements que intervenen en el balanç de residus dins el municipi així com les seves 
infrastructures i competències. 
 
El vector comprèn des de la seva producció i recollida fins al tractament final de cada fracció. En aquest 
capítol es descriu la situació del municipi de Ribes de Freser en quant a residus municipals, residus 
industrials, residus de construcció i demolició, residus sanitaris i medicaments i residus agrícoles-
ramaders. 
 
El marc d’actuació en la gestió dels residus municipals a Catalunya s’estableix d’acord amb la llei 6/93, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus, i el Programa de Gestió dels residus municipals a Catalunya 
(PROGREMIC), l’última revisió del qual ha estat feta a novembre de 2001 i preveu el seu desplegament 
per a 2001-2006.  
Aquest model de gestió preveu la recollida selectiva dels residus municipals inclosa la matèria orgànica, i 
la seva valorització. La Llei obliga els municipis de més de 5.000 habitants a realitzar la recollida 
diferenciada de la matèria orgànica i a la implantació del servei de Deixalleria: el municipi de Ribes de 
Freser, per tant no està obligat a disposar la prestació d’aquests serveis, doncs compta amb poc més de 
2.000 habitants censats.  
Els objectius del PROGREMIC (2001-2006) es centren en diferents eixos bàsics que són:  
 Prevenció -en la generació de residus-. 
 Valorització -de les fraccions que són aprofitables materialment i energèticament-. 
 Disposició del rebuig en dipòsit controlat 
 Divulgació i comunicació –de les mesures de minimització i valorització als ciutadans, empreses i 

administració-. 
 Directrius per a la gestió dels residus comercials –considerats com a residu altament valoritzable-. 

Una de les principals novetats d'aquest Programa és la definició de residu municipal d'origen comercial, 
que en el conjunt de Catalunya s’assegura, representa com a mínim el 15% dels residus municipals 
totals, i se’n recomana l'establiment de circuits segregats de recollida, així com l’obligació del productor 
de fer-se càrrec de la seva gestió. Així mateix es preveu desenvolupar un marc normatiu específic per als 
grans productors d’aquests residus.  
D’altra banda es preveu fomentar i recomanar al sector públic l’aplicació de criteris ambientals en la 
política de compres, així com en els concursos públics, l’exigència de consum de productes reciclats. 
L’administració pública, s’estableix, haurà d’adoptar una estratègia de pedagogia activa en aquests eixos 
bàsics, per tal de divulgar-los entre la població.  
Els objectius genèrics de valorització (VAL) i deposició (DEP) són per al 2003 el 57%(VAL) front el 43% 
(DEP) i per al 2006 el 69% (VAL) front el 43% (DEP). 
Quan als objectius específics per a valorització de cada tipus de material es preveuen els percentatges 
següents, tot i que cada àmbit territorial ha de definir els seus propis objectius de valorització en els 
respectius programes comarcals: 
Taula 62: Objectius específics de valorització a nivell de Catalunya en el PROGREMIC. 

 Material Objectiu 2003 Objectiu 2006 
Vidre 60% 75% 
Paper 60% 75% Recollida selectiva en àrees 

d’aportació 
Envasos lleugers 15% 25% 
Piles 50% 75% 
Làmpades de 
descàrrega 50% 75% 

Fluorescents 50% 75% 

Residus Industrials 
Recollida diferenciades o en 
Deixalleria 

Frigorífics fora d’ús 75.000 unitats 100.000 unitats 

Deixalleria Recollir selectivament a 
través de deixalleries 

Més del 8% del total de RM 
generats 

Més del 10% del total 
de RM generats 

Recollida en àrees de 
vorera i/o grans productors Fracció orgànica 40% 55% 

Recollides diferenciades i/o 
gestors autoritzats 
particulars 

Residus comercials 8% de la generació total 15% de la generació 
total 

Font: PROGREMIC 2001-2006. 
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3.8.1. Residus municipals. Marc legislatiu 
 
3.8.1.1 Caracterització dels residus municipals: producció i composició 
introducció general 
 
 
La generació total de residus municipals a Ribes de 
Freser, ha incrementat de forma gradual des de 
1999 fins al 2003, any en què es detecta el major 
increment (3%). En canvi, en l’any següent, la 
quantitat total de residus municipals generats 
disminueix en més d’un 6% i l’últim any torna a 
mostrar una disminució lleu respecte l’any 2004. 
 
Segons dades de 2005, la producció de rebuig del 
municipi de Ribes representa aproximadament un 
91,6% mentre que la recollida selectiva és d’un 
8,4%. 
 
A partir de la gràfica que mostra el consum per 
habitant, s’observa com aquest augmenta, des de 
1999 a 2003, però disminueix progressivament els 
anys 2004 i 2005. 
 
 
En el municipi de Ribes de Freser la recollida de 
matèria orgànica es va implantar a l’any 2005 i per 
falta de dades a comparar s’han exclòs de l’estudi, tot 
i que a l’any 2005 aquesta va ser de 51,7 tones, quantitat superior a les recollides per les fraccions 
selectives. 
 
A continuació s’ajunta una taula on es pot comparar el percentatge de cada fracció dels residus 
municipals en tres nivells territorials, el municipal, el comarcal i a nivell de Catalunya. 
 
En tots tres nivells, la fracció més nombrosa és la de rebuig, la qual augmenta a mesura que els àmbits 
són més locals. En canvi, la recollida selectiva, té un comportament diferent, ja que la seva producció es 
fa més substancial a nivells més globals. 
 
En particular, s’aprecia que la quantitat de recollida selectiva a nivell de Ribes és més elevada que la 
mitja a nivell comarcal, tot i que sigui una diferència mínima 
 
Taula 63: Percentatges i comparativa de les fraccions de residus generades 2005. 

Rebuig  Vidre Paper i Cartró Envasos Lleugers Matèria OrgànicaÁmbit 
d’estudi t % t % t % t % t % 

Ribes 1.227 90,1 18 1,3 45,03 3,3 19.45 1,4 51.7 3,8 

Ripollès 12110,2 87,0 575,34 4,1 708,41 5,1 136,84 0,9 388,2 2,7 

Catalunya 2.104.018 71,4 162.374,6 5,5 402.899 13,6 72.261 2,4 204.793,6 6,9 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Agència de Residus. 
 
A continuació es realitza una anàlisi de l’estacionalitat de les diferents fraccions de residus. El Consell 
Comarcal del Ripollès disposa de dades mensuals de les fraccions de recollida selectiva, però no es 
disposa de dades mensuals per a la recollida del rebuig. Per obtenir les dades d’estacionalitat del rebuig 
s’ha partit de les dades dels residus que arriben a l’abocador de Les Lloses a nivell comarcal, i amb les 
dades de població s’ha realitzat una estimació dels residus mensuals de Ribes de Freser. 
 
Tal i com s’observa en les figura, a Ribes no es detecta una estacionalitat molt marcada, tot i que en els 
mesos d’estiu (juliol i agost) el promig de generació de residus mensuals és un 2,6% superior a la de la 
resta de l’any. El mateix succeeix en els mesos de Nadal (desembre i gener), en que la generació de 
residus augmenta molt més lleugerament amb una producció superior en 0,5%. 
 
Aquest augment es deu a l’increment de la població estacional, al canvi d’hàbits de la població i al major 
consum, com succeeix a l’època estival i en festes de Nadal. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell 
Comarcal del Ripollès (recollida selectiva) de 
l’Agència de Residus de Catalunya (Rebuig) 

Figura 97: Generació de residus municipals totals en el 
municipi de Ribes de Freser 
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En els mesos d’estiu augmenta més la recollida de rebuig, paper i cartró i envasos mentre que el vidre és 
més generat en l’època de Nadal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
A partir del càlcul de la generació en Kg/persona 
i dia de les diferents fraccions de residus, s’obté 
la gràfica que es mostra a continuació pels tres 
nivells territorials. 
 
Un habitant de Ribes de Freser genera una 
mitjana de 1,8 kg al dia. Aquesta és superior en 
un 28,5% a la de la comarca del Ripollès i un 
38,4% a la mitjana Catalana. Aquesta diferència 
es deu principalment a la generació de rebuig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació es presenten dues figures on s’analitza l’evolució de la producció dels residus en el 
municipi de Ribes de Freser, es representen de forma separada el rebuig i la recollida selectiva per tal 
d’estudiar les relacions entre aquests grups. 
En termes generals, apareix una disminució, del 31% per part del rebuig , que coincideix amb 
l’implantació de la matèria orgànica. Les altres fraccions de recollida selectiva, a l’any 2004 van registrar 
una disminució important, del 36% en el cas del vidre i del 9% en el cas del paper i cartró, i en 2005 
tornen a augmentar. 

 
 

 

Figura 98: Estacionalitat en la producció total de rebuig en el
 municipi del Ribes de Freser 2005 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell 
Comarcal. 

Figura 99: Estacionalitat en la producció total de fraccions 
valoritzables en el  municipi del Ribes de Freser 2005 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del 
Consell Comarcal. 

Figura 100: Generació mitjana per habitant 2005.

Figura 101: Evolució de la generació del rebuig.  Figura 102: Evolució de la generació de les accions. 
segregables. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del 
 Consell Comarcal del Ripollès 
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S’observa com després d’un augment anual de la fracció del rebuig fins a l’any 2003, s’inicia una 
davallada important. Pel què fa a la recollida selectiva, aquesta ha augmentat d’una forma molt suau des 
de la seva implantació, passant de representar un 3,5% (1999) a un 7,5% (2004). L’augment més 
significatiu ha estat el del vidre ja que la quantitat recollida d’aquesta fracció es va multiplicar per sis en 
tan sols un any (1999 a 2000). 
 
 
3.8.1.2. Anàlisi de la gestió actual del servei de recollida i tractament dels residus 
municipals 
 
La gestió dels residus de la comarca és competència del Consell Comarcal del Ripollès i des de 
l’Ajuntament de Ribes s’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
El servei de recollida de residus municipals el realitza l’empresa Vigfa Residus S.L. per concessió 
administrativa des de l’any 2002. 
 
3.8.1.2.1. Rebuig 
 
En el municipi de Ribes de Freser hi ha un total de 112 contenidors de rebuig repartits per tots els carrers 
del municipi, amb una ratio de 18,25 habitants/contenidor de rebuig. 
 
Vigfa Residus S.L s’encarrega de la recollida del rebuig (així com de les diferents fraccions 
valoritzables) i del seu transport fins a l’abocador de les Llosses dels residus generats a la comarca del 
Ripollès. A més a més, en el mateix recorregut es passa a recollir els residus de 5 municipis de la zona 
del Bisaura, a Osona (Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Vidrà, Sta. Maria de Besora i Sora). 
 

Taula 64: Fitxa de caracterització del servei de recollida i transport del rebuig a Ribes de Freser 
Empresa. Vigfa Residus, S.L 

Servei Recollida dels contenidors de rebuig 

Equip: 3 camions compactadors 
1 camió bicompartimentat per Rebuig i Matèria Orgànica 

Freqüència de la recollida: Variable en funció del nucli de població 

Horari de la recollida: Vespres 

Tipus de contenidors: Rebuig: 100-1100 l 

Neteja dels contenidors: 8 neteges /any 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 
 
El destí final del rebuig és l’abocador de les Llosses, un dipòsit controlat de residus, catalogat com a 
nivell II, residus no especials, per la generalitat de Catalunya. Es troba en funcionament des de l’any 
1986, amb una superfície de 39.962,96 m2. Posteriorment, el 1999 es va ampliar en 16.483,94 m2 més. 
 
Amb l’entrada en vigor del Decret 1/1997, de 7 gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits 
controlats, s’estableixen uns criteris de localització, permeabilització i gestió dels abocadors, i dóna un 
període de 10 anys per tal que els abocadors catalans s’adeqüin a la nova normativa.  
 
Des del Consell Comarcal del Ripollès i segons acord amb els diferents municipis de la comarca, s’ha 
optat per clausurar l’abocador de Les Llosses en data de juliol de 2006, tant pel fet que s’està arribant als 
límits de la seva capacitat, com per la forta inversió que seria necessària per complir amb els criteris 
fixats pel Decret. Així doncs, a partir del mes de juliol, els residus s’hauran de dipositar a l’abocador 
d’Orís (Osona).  
 
Les competències administratives, no es veuen modificades i l’empresa gestora Vigfa S.L continuarà 
exercint amb les mateixes funcions. El canvi però, comporta un augment del cost de transport dels 
residus que es reflectirà en la taxa d’ escombraries dels municipis del Ripollès. 
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3.8.1.2.2 Recollida selectiva  
 
La recollida selectiva s’ha anat instaurant en diferents etapes, en l’any 1992 va començar la recollida de 
paper i cartró, vidre i piles, i va ser en 1996 quan va començar la recollida d’envasos lleugers. 
 
El nombre de contenidors que actuament hi ha en el municipi de Ribes de Freser és el següent: 
 

Taula 65: Contenidors de les fraccions valoritzables. Any 2004. 

Fracció Núm. contenidors Ratio 
(Habitants/contenidor) 

Vidre 13 157 
Paper-Cartró 15 136 
Envasos lleugers 16 128 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
En el següent gràfic es mostra l’evolució de la relació de nombre d’habitants per contenidor de recollida 
selectiva. 

Figura 103: Evolució del nombre de contenidors per habitant 2005. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal. 
 
La Diputació de Barcelona estableix un màxim de 500 habitants per contenidor en el cas de les fraccions 
de recollida selectiva i 200 habitants per contenidor per la recollida de rebuig, per tal d’ aconseguir una 
recollida, transport i posterior gestió satisfactòria. 
 
El nombre de contenidors de les diferents fraccions ha disminuït amb els anys, tal i com ho ha fet la 
població, a excepció dels contenidors per a la recollida de vidre, que han incrementat en 15 unitats 
respecte el 1999, de manera que la relació entre habitants per contenidor en el cas del vidre ha disminuït 
però en canvi per la resta de fraccions ha suposat un suau augment. Actualment aquesta ratio es troba 
força equiparada per als tres tipus de contenidors. 
 
La distribució dels contenidors de residus en el municipi, respon a la valoració realitzada per l’Ajuntament 
de Ribes de Freser en quant a diferents factors (disponibilitat d’unitats, densitat de població en la zona, 
distància entre contenidors, espai suficient en la via pública i facilitat d’accessos per als camions de 
recollida, etc.) 
 
Els contenidors de recollida selectiva es troben repartits pels diferents carrers i places, sempre que és 
possible, conformant una àrea d’aportació. 
 
Actualment en el municipi no hi ha punts soterrats de contenidors però davant els problemes que 
apareixen per l’estacionalitat, des de l’Ajuntament s’estudia la col·locació d’un punt, per poder assolir tota 
la generació de residus. 
 
Tal i com succeeix  en el cas del rebuig, l’empresa Vigfa Residus, S.L és l’encarregada de recollir i 
transportar-lo, a l’abocador de Les Lloses, peró la destinació final de les fraccions restants no es la 
deposició control·lada sinó que són unes altres empreses, on es transformen i valoritzen, i si és possible, 
tornen a sortir al mercat com a subproducte. 
En la següent taula s’indica les característiques de la recollida de les fraccions valoritzables: 
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Taula 66: Fitxa de caracterització del servei de recollida i transport de les fraccions valoritzables a Ribes de Freser 
Empresa. Vigfa Residus, S.L 

Servei Recollida de les fraccions valoritzables 

Equip: 
1 camió bicompartimentat per Rebuig i Matèria Orgànica 
2 camions de caixa oberta i compactadors per la Recollida Selectiva 

Freqüència de la recollida: Variable en funció del nucli 

Horari de la recollida: Vespres 

Tipus de contenidors: 
Matèria Orgànica: 240 l 
Recollida Selectiva: Tipus Iglú 

Neteja dels contenidors: 8 neteges /any 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 
 
En la següent taula s’indiquen les empreses encarregades de la valorització dels residus segregats: 
 
Taula 67: Gestió final de la recollida selectiva. 

Fracció Gestor autoritzat Procediment 
Vidre Santos Jorge S.A (Mollet del Vallès) Recuperació de vidre mitjançant classificació, trituració, garbellament i 

rentat 
Paper i Cartró Rec Muntada S.L (Vic) Recuperació de paper, cartró i plàstic mitjançant classificació i 

premsat, recuperació de ferralla i vidre mitjançant classificació i 
emmagatzematge de bateries 

Envasos Containers Berguedà S.L Recuperació. de paper, cartró, tèxtil i plàstic mitjançant premsat, de 
fusta, vidre, runa i ferralla mitjançant classific., de cable mitjançant 
pelat, de residus de recollida select. mitjançant triatge, emmagatzem. 
de bidons, pneumàtics, bateries i frigorífics 

M.Orgànica Planta Compostatge Olot Realització de compost a partir de la recollida de matèria orgànica. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal. 
 
La freqüencia de recollida del residus solids urbans (rebuig, vidre, paper i cartró i envasos lleugers) i de 
la matèria orgànica en el municipi de Ribes de Freser es totalment regular. A continuació s’ajunten unes 
taules on es pot observar els dies de la setmana que Vigfa S.L recull els residus: 
 
Taula 68: Freqüencia de recollida dels Residus Sòlids Urbans i matèria orgànica 2002 

Estiu i Nadal Habitual RIBES DE 
FRESER dl dt dm dj dv ds dg dl dt dm dj dv ds dg 

Freq. Normal X x x x x x x x x x x x x X 
Batet X  X  X    X     X 
Ribes 
Altes 

X  X  X    X     X 

Ventolà X  X  X    X     X 
Bruguera X  X  X    X     X 
Amàncies X  X  X    x     X 
Roq. 
Blanes 

X    X         X 

E. 
St.Antoni 

X             X 

 
 
 
 
 

Freq. 
Redüida 

La Corba X  x  x         X 
Recollida 
específica 

Recollir dissabte la zona del mercat a les 15:00 

 
Habitual RIBES DE 

FRESER dl dt dm dj dv ds dg 
Freq. Normal X x x x x x  

Batet X  X  X   
Ribes 
Altes 

X  X  X   

Ventolà X  X  X   
Bruguera X  X  X   
Amàncies X  X  X   
Roq. 
Blanes 

X    X   

E. 
St.Antoni 

X       

 
 
 
 
 

Freq. 
Redüida 

La Corba X  x  x   
Recollida 
específica 

Recollir dissabte la zona del mercat a les 
15:00 

Font: Consell Comarcal del Ripollès 
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3.8.1.2.3. Deixalleria i altres recollides 
 
• Deixalleria 

 
El municipi de Ripoll compta amb una Deixalleria Comarcal, 
situada al Polígon Industrial “Els Pintors”, al C/ Domènech 
Casimira s/n. Aquesta instal·lació es va posar en funcionament 
a l’any 2002 i és gestionada per l’empresa Vigfa Residus, S.L. 
 
Segons les Normes Tècniques sobre Deixalleries i Altres 
equipaments Municipals, la deixalleria que es troba en Ripoll té 
una catalogació B, directament relacionada amb el potencial 
d’habitants que en poden fer ús, que en aquest cas són entre 
30.000 i 70.000 habitants. La normativa també estipula la 
superfície total de la deixalleria, que per al tipus B, són 2.275 
m2.  
 
 
Segons les dades de les quals es disposa de les 
entrades de residus a la deixalleria comarcal de Ripoll, 
es detecta com en el 2004 el nombre d’entrades va 
superar de forma considerable les del 2003, arribar a 
duplicar-se. El 2005 però, aquestes entrades han estat 
menors. No obstant això, cal tenir en compte que les 
dades de l’any 2005 són incompletes, ja que només es 
disposa d’informació fins el mes de setembre, per tant 
s’espera que la quantitat sigui força superior, tenint en 
compte que en el 2004, el 30% en pes de les entrades 
va tenir lloc en els mesos d’octubre a desembre. 
 
Per tipus de residus que arriben a la deixalleria, segons 
dades de 2004, la major part del pes correspon als 
residus voluminosos i als residus de fustes, 
corresponent al 28% en pes cadascun, 
aproximadament, de les entrades a la deixalleria. El 
46% restant, correspon majoritàriament a runa, 
pneumàtics, poda i restes vegetals, i metalls, per aquest 
ordre. En la següent figura es mostren aquests percentatges: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deixalleria té fixades unes tarifes, depenent dels residus que arriben. Com a norma general, els 
particulars, a diferència de les activitats, no ha de pagar cap import, a no ser que dipositin quantitats 
importants d’un mateix residu, que s’han establert en: 1 nevera, 2 electrodomèstics, 2 unitats de ferralla 

Figura 104: Deixalleria comarcal del Ripollès. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 105: Evolució anual de les entrades a la 
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electrònica, 100 kg de runa, 5 pneumàtics, 10 litres d’oli mineral i 5 unitats de fluorescents i llums de 
mercuri. Es considera que si s’aporten quantitats majors a les establertes, és probable que provinguin 
d’una activitat, i com a tal ha de pagar per abocar a la deixalleria. 
 
L’empresa encarregada de transportar els residus a la deixalleria és Vigfa Residus, S.L i un cop allà 
aquests residus es traslladen a l’entitat gestora pertinent. 
 
A continuació s’ajunta una taula, on apareixen tots els gestors autoritzats per la Generalitat de Catalunya, 
que s’encarreguen de la gestió de les diferents fraccions, transportats per Vigfa Residus, S.L, que arriben 
a la deixalleria: 
 
Taula 69: Gestors autoritzats. 

Fracció Gestor Autoritzat Procediment 

Pneumàtics Negrell Residus S.L (Banyoles) 
Recuperació de pneumàtics i restes de 
cautxú mitjançant classificació i tallat dels 
no recautxutables 

Ferralla Reciclatges d’Osona S.L (Gurb) 
Recuperació de ferralla mitjançant 
classificació i premsat i emmagatzematge 
de bateries i d'escòries d'alumini 

Ferralla Electrònica Containers del Berguedà (Berga) 

Recup. de paper, cartró, tèxtil i plàstic 
mitjançant premsat, de fusta, vidre, runa i 
ferralla mitjançant classific., de cable 
mitjançant pelat, de residus de recollida 
select. mitjançant triatge, emmagatzem. 
de bidons, pneumàtics, bateries i 
frigorífics. 

Toners Core (Cervera) Emmagatzematge de cartutxos de tòner i 
tinta 

Residus Especials i pintures TPA Centre Montmelò --------------------------------------------------- 
Oli Vegetal Roca (St. Joan de les Fonts) -------------------------------------------------- 
Oli Mineral Cator --------------------------------------------------- 

Bateries Marti i Puig 

Recuperació de bateries de plom-àcid i 
d'altres residus de plom, mitjançant 
trituració i separació hidromecànica dels 
diversos components, per a l'obtenció de 
plom per fusió 

Neveres Recuperacions Empordà (Pont de 
Vilomara) 

---------------------------------------------------- 

Font: Deixalleria Comarcal del Ripollès. 
 
• Altres recollides 
 

Trastos vells i altres mobles: Vigfa S.L realitza una recollida de trastos vells o el que és mateix, residus 
voluminosos per tots els municipis de tota la comarca. 
 
En el municipi de Ribes de Freser, aquesta recollida es realitzava l’últim dimecres de cada més. L’usuari 
ha de trucar al Consell Comarcal o bé al mateix ajuntament per informar al servei de recollida que 
dipositarà residus voluminosos. Aquest sistema però presenta deficiències ja que des de l’Ajuntament 
s’han detectat molts residus voluminosos al carrer a la espera de ser recollits. Es per això que la 
freqüència de recollida s’ha augmentat recentment al segon i últim dimecres de cada mes.  
 
Els trastos vells recollits juntament amb els residus 
voluminosos que són aportats a la deixalleria per 
particulars o empreses, tenen com a destí final 
l’abocador de les Llosses. A l’abocador però, es 
separen determinats residus, com són les fustes o el 
ferro, i es transporten fins al corresponent gestor 
autoritzat. 
 
En la següent figura es mostra l’evolució de la 
quantitat de residus voluminosos, així com fusta i 
poda que van a l’abocador de les Llosses, 
procedents de la deixalleria i de la recollida de 
voluminosos que realitza Vigfa, pel municipi.  
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Tal i com s’observa, la quantitat de voluminosos generada i recollida augmenta any rera any, doncs cal 
tenir en compte que les dades de les que es disposa del 2005 són fins al mes de setembre, i per tant és 
d’esperar que la quantitat de voluminosos d’aquest any, sigui superior. 
 
Piles: La recollida de piles es fa a través dels comerços i diferents entitats que acullen un petit 
contenidor, on la població pot acudir per dipositar les piles gastades. Un cop aquest contenidor es troba 
ple, és l’encarregat del comerç qui es posa en contacte amb l’empresa gestora, Pilagest S.L.  
No existeixen dades disponibles, sobre la recollida de piles del municipi de Ribes de Freser. 
 
• Deixalleria mòbil 
A part de la deixalleria permanent ubicada a Ripoll, Ribes de Freser disposa d’una deixalleria mòbil 
permanent, es a dir, és la mateixa estructura que circula un o dos dies per cada municipi del Ripollès 
però a Ribes de Freser es troba permanentment, únicament se l’emporten per buidar-la. Davant de la 
quantitat de servei que realitza en el municipi des de l’Ajuntament es vol plantejar la construcció d’una 
minideixalleria permanent. 
 
3.8.1.2.4. Valoració dels percentatges de recuperació i  gestió de la recollida selectiva 
 
A continuació s’analitzaran els resultats del programa PROGREMIC en el municipi de Ribes de Freser 
des de la seva implantació 2001 fins al 2003, que correspon a la primera etapa. La segona és fins al 
2006, però aquesta no és possible analitzar-la, així doncs es farà una aproximació al 2005. 
 
Al municipi de Ribes el 2003 es van produir 1.473,4 t de residus sòlids urbans (vidre, paper-cartró, 
envasos i rebuig), dels quals es va recuperar un 5,7%. El 2005 aquest percentatge augmenta en un 
2,8%. 
 
Per comparar els percentatges recuperats de cada fracció a Ribes seria necessari conèixer la quantitat 
de residus que es generen a Ribes, per tipus. Però com que en el municipi no s’ha fet cap estudi sobre la 
composició de la bossa d’escombraries, s’ha utilitzat les quantitats produïdes segons la bossa 
d’escombraries tipus segons l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta dels percentatges mitjans a 
Catalunya d’una bossa de deixalles domèstica segons les fraccions que s’hi poden trobar. Les quantitats 
però poden variar segons la tipologia de població (rural/urbana) ja que depèn molt dels hàbits de consum 
de cadascú. 
 
En la següent taula es mostra el percentatge per tipus de residus d’una bossa de deixalles domèstica, i 
es calcula per Ribes de Freser en funció del total de residus generats, quina quantitat de residus es 
genera: 

Taula 70: Composició bossa tipus a Ribes 
Quantitat residus Ribes (t) Tipus residu Bossa tipus a Catalunya 

(%) 2003 2005 
V 8 117,9 111,3 
PC 21 309,4 292,2 
E 21 309,4 292,2 
MO 38 559,9 528,7 
Altres 12 176,8 166,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Un cop estimada la composició de la bossa d’escombreries de Ribes de Freser, s’analitza el grau 
d’assoliment dels objectius de recollida de les fraccions valoritzables establerts pel PROGREMIC. 
 
Figura 108: Comparació entre objectius del  PROGREMIC i dades reals de recuperació a Ribes de Freser 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal i PROGREMIC. 
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Tal i com s’observa en les anteriors figures, Ribes de Freser no ha assolit pel 2003 els objectius marcats 
pel PROGREMIC en cap de les fraccions. 
Pel què fa als objectius marcats pel PRPGREMIC pel 2006, aquests s’han comparat amb dades de l’any 
2005, ja que són les dades complertes més actualitzades de les quals es disposa. Es mostra com i estar 
lluny també dels percentatges de recollida a assolir, s’observa com en un any els percentatges recollits 
de les diferents fraccions han augmentat fins a un 8% en el cas del vidre, per exemple. 
 
Si es compara el comportament local de Ribes de Frser, amb el percentatge de recuperació de les 
diferents fraccions a nivell de Catalunya, segons els objectius establerts pel PROGREMIC, s’observa que 
la recollida és baixa en totes les fraccions i es troba lluny d’assolir els objectius. A continuació s’ajunta 
una taula que recull les dades globals. 
 
Taula 71: Avaluació PROGREMIC a Catalunya. 

Objectius/Resultats M.Orgànica Paper i Cartró Vidre Envasos Lleugers Total 

Obj PROGREMIC 2003 40 60 60 15 36 

Resultats 2003 7,7 32,4 40,7 6,1 17,3 

Obj PROGREMIC 2006 50 75 75 25 48 

Resultats 2004 8,6 38,3 42,7 6,1 19,8 
Font: Revisió del PROGREMIC a Catalunya (Agència Catalana de Residus) 
 
Tot i ser baix el percentatge de recuperació de Catalunya, en particular Ribes de Freser no iguala ni 
supera les mitjanes en la fracció de vidre i matèria orgànica que Catalunya amb dada de 2003, mentre 
que si es comparen amb les mitjanes recollides a Catalunya per a l’any 2005 es veu com Ribes de 
Freser iguala en el cas d’envasos i supera les quantitats recollides per la resta de fraccions. 
No obstant, s’haurà d’esperar a recollir dades de 2006 per tal de poder fer una conclusió global de 
l’efecte del PROGREMIC a Ribes de Freser i a la resta de municipis de Catalunya. 
 
3.8.2. Neteja viària 
 
La neteja viària la realitza una persona contractada per l’ Ajuntament, durant l’estiu realitza la tasca cada 
dia, però a l’hivern ho fa cada 2 o 3 dies. Des de l’Ajuntament es pensa que seria necessari contractar a 
un altre treballador. 
 
3.8.3. Runes i residus de la construcció 
 
3.8.3.1. Marc legal  
 
En la comarca del Ripollès, en particular en el municipi de Campdevànol hi ha ubicat un abocador 
controlat destinat únicament a residus procedents de la construcció de tota la comarca. Únicament s’hi 
poden abocar materials procedents de la construcció, amb la prohibició expressa de dipositar-hi 
materials inflamables, corrosius, perillosos, i tòxics que puguin representar perill per a la salut de les 
persones o degradar el medi ambient. 
 
La finalitat d’aquest abocador és el d’evitar els abocaments incontrolats, i recuperar rasants naturals de 
terreny per la qual cosa, una vegada s’hagi reomplert el terreny i s’hagi esgotat la seva capacitat, es 
dipositarà una capa de terra vegetal al llarg de tota l’extensió de la finca. 
 
A més a més, l’empresa gestora de l’abocador de runes té un conveni amb el Consell Comarcal del 
Ripollès en el que es regula la col·locació de 7 punts de transferència, es a dir 7 contenidors on els 
particulars poden abocar el seus residus directament, i l’empresa s’encarrega de portar-los a l’abocador. 
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3.8.3.2. Producció i gestió de runes 
 
 
L’empresa gestora de l’abocador de runes s’anomena 
Gestora de Runes de la Construcció, S.A. Es troba 
ubicada a Barcelona i ha sigut la pionera en 
responsabilitzar-se d’aquests residus i gestionar-los a 
nivell de tot l’estat Espanyol. 
 
L’abocador de Campdevanol és a nivell comarcal, per 
la qual cosa no es disposa de quantitats d’entrada de 
runes especificades per municipis. A la grafica es 
veuen les entrades a l’abocador en els darrers 5 anys. 
Els principals increments tenen llo entre els anys 
2003-2004 i 2004-2005 amb uns increments del 34% i 
21%, respectivament. Aquest fet pot degut al fet que 
s’hagin derrocat vivendes en la comarca, s’hagin 
restaurant antics habitatges, hagin augmentat les 
obres de particulars o s’hagin construït nous habitatges. 
 
3.8.4. Residus industrials 
 
 
Segons les dades de l’Agència de Residus de 
Catalunya, en el municipi de Ribes de Freser hi ha 
10 activitats donades d’alta com a productors de 
residus d’entre les 25 empreses industrials (IAE 
2002). 
 
Segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus, estan 
obligades a estar inscrites com a productores i a 
fer la Declaració anual de residus industrials 
(DARI) totes aquelles empreses que realitzen una 
activitat industrial i tenen processos de fabricació. 
En canvi, les empreses de serveis i/o comerços no 
han d’estar inscrites ni han de fer la DARI. 
 
En la figura es pot veure l’evolució de les empreses de 
Ribes de Freser registrades anualment. Des de l’any 
2003 es manté el nombre de deu empreses donades 
d’alta. 
 
Tal i com es mostra en la gràfica, el municipi de Ribes 
de Freser genera una petita part dels residus 
industrials de la comarca, al voltant del 2%, degut a 
que únicament concentra un 6,6% de les activitats 
industrials donades d’alta de tota la comarca.  
 
Els residus industrials declarats generats a Ribes de 
Freser gairebé s’han duplicat en els període 2001-
2004, ja que han augmentat en un 86% 
 
En l’any 2004 a la Comarca del Ripollès es van 
generar un total de 26.156 t de residus industrials, de 
les quals 477 t pertanyen a empreses del municipi de 
Ribes de Freser. 
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Figura 109: Evolució de la generació de runes 2005. 
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Figura 110: Evolució en el registre d’empreses productores 
de residus. Període 1984-2005. 

Font: Agència de Residus de Catalunya. 

Figura 111: Evolució dels residus industrials generats a Ribes de 
Freser . Període 2000-2005. 
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L’1 de gener del 2002, es va modificar la Classificació 
de Residus, passant de les tres classes (Inerts, No 
Especials i Especials) a només dues classes, 
Perillosos i No perillosos, que en alguns casos són 
assimilables als Especials i No especials de 
l’anterior nomenclatura respectivament. La major 
part dels residus generats a Ribes de Freser (92% 
aproximadament) són no especials. 

En la gràfica, es mostren les tones generades per 
empresa donada d’alta com a productors de residus 
en els darrers 5 anys. S’observa com les tones 
generades per empresa augmenten a un ritme 
superior al nombre de noves empreses donades 
d’alta com a productores de residus. La tendència 
que es segueix és a l’augment (període 2000-2002) 
tot i que en el 2003 es detecta una davallada que es 
recupera novament a l’any 2004, assolint la xifra més 
elevada. 

 
En la següent taula es mostren les diferents tipologies de residus industrials generats a Ribes de Freser i 
la seva evolució en el període 1998-2004. 
 
Taula 72: Tipologia de residus declarats a Ribes de Freser (1998-2004) 
 

DESCRIPCIO TIPUS DE RESIDU 
2000 

(t) 
2001 

(t) 
2002 

(t) 
2003 

(t) 
2004 

(t) 
Dissolvents i residus líquids amb dissolvents 0 0 1 1 1 
Residus oliosos (olis, greixos i hidrocarburs) 7 14 21 21 29 
Pintures, tintes, colorants i coles 10 0 0 0 0 
Residus de descontaminació 23 19 27 23 19 
Llots de depuració 164 19 13 13 77 
Productes caducats i restes de fabricació orgànics 0 0 4 4 51 
Residus animals 15 15 48 48 0 
Residus sanitaris 0  0 0 0 
Residus vegetals 55 58 51 50 41 
Metalls 2 8 36 31 31 
Productes minerals i ceràmics 0 0 43 19 13 
Envasos industrials 1 49 77 35 38 
Terres contaminades i sediments  0 10 10 10 
Plàstics 1 0 0 0 0 
Varis 23 74 111 113 166 

TOTAL  302 256 444 369 477 

 
Font: Elaboració pròpia. Agència de Residus de Catalunya. 
 
Tal i com es mostra en la taula anterior, si s’observa l’evolució dels darrers 5 anys, hi ha certs tipus de 
residus que han augmentat (Productes caducats i restes de fabricació orgànics, llots de depuració, 
envasos industrials). 
Segons dades de l’any 2004, els residus generats en més quantitat són els varis (34%), els llots de 
depuració (16%) i els residus vegetals (8,6%). 
 
Els tractaments més emprats per tal d’eliminar o valoritzar els residus, és la deposició controlada, amb 
un 46,5% a l’any 2004, seguit de la valorització externa, amb un 39% al mateix any. 
 
 
 
 
 
 

Figura 112: Evolució dels residus industrials generats a Ribes 
de Freser  en funció del nombre de productors de residus 
industrials.  
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Taula 73: Tipologia de residus declarats a Ribes de Freser. (1998-2004) 

TIPUS DE TRACTAMENT 2000 (t) 2001(t) 2002 (t) 2003 (t) 2004 (t) 

Valorització en origen 4 0 0 0 0 

Valorització externa 72 135 135 90 187 

Subproducte 164 0 19 19 0 

Fisicoquímic-biològic-depuradora 10 0 4 4 51 

Deposició controlada 33 120 219 190 222 

Incineració 0 0 1 1 1 

Gestió no especificada 19 0 65 65 17 

TOTAL  302 256 444 369 477 
Font: Elaboració pròpia. Agència de Residus de Catalunya. 

 
 
 

L’abocador comarcal de les Llosses, rep anualment residus industrials no especials que tenen com a 
destí final la deposició. 

 
La gràfica següent mostra la quantitat de 
residus industrials que han arribat a l’abocador 
de les Lloses durant el període 2002-2005. La 
gran majoria de residus industrials que arriben a 
l’ abocador de les Lloses són d’empreses, tallers 
i indústries de la zona.  
 

En els darrers anys la quantitat de residus 
industrials portats a l’abocador ha augmentat 
any rera any. Donant la dada més elevada, a 
l’any 2005 amb 2.691,4 t, quantitat un 3% més 
 
 
3.8.5. Residus sanitaris 
3.8.5.1. Caracterització dels residus sanitaris (composició i producció) 
 
La gestió de residus sanitaris al municipi de Ribes de Freser es independent de la gestió de residus que 
es porta a terme en l’hospital de Campdevànol, tot i que en alguns hospitals de comarca i municipis va 
conjuntament. 
 
La generalitat de Catalunya té classificats aquests residus segons els seu grau de perillositat en: 

Grup I: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per la seva gestió. 
 

• Grup II: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per la seva gestió fora del 
centre, però dins del centre poden ser de risc per malalts amb poques defenses inmunològiques. 
 

• Grup III: requereixen adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un risc per la 
salut de les persones. 

 Residus sanitaris infecciosos. 
 Sang i hemoderivats en forma líquida. 
 Agulles i materials punyetns i tallants usats. 
 Vacunes vives i atenuades i cultius d’agents infecciosos. 

 
Grup IV: residus espècials no inclosos dins del Grup III, amb normatives pròpies com poden ser 

els medicamnets caducats, restes de substàncies químiques, els residus industrials i altres. 
 

Figura 113: Residus industrials depositats a 
l’abocador de les Llosses. 

Font: Consell Comarcal del Gironès. 
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També són residus sanitaris tots aquells generats en clíniques dentals, cliniques veterinaries o els 
generats dins del cementiri municipal, aquests segueixen la mateixa normativa que els resids sanitaris 
generats en  els Centrs d’Atèncio Primario, Hospitals o mutues privades. 
 
3.8.5.2. Marc Legislatiu 
 
Aquesta classificació té el seu orígen en diferents normatives com són: 
 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. 
 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya. 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 
Les empreses autoritzades per la Junta de Residus pel tractament de residus sanitaris dels grups III i IV 
són: 
 CONSENUR 
 Av de les Puntes s/n Constantí (Tarragona) 
 Codi de gestor: E-62.94  
 
 ECOCLINIC 
 Hospital General de Catalunya. C/Gomera 8190 Sant Cugat del Vallès (Vallès Oriental) 
 Codi de gestor: E-63.94. 
 
3.8.5.2. Anàlisi de la gestió actual. 
 
Dins del Centre d’Atenció Primària que té el municipi de Ribes de Freser, primerament es classifiquen els 
residus en els grups establerts per la normativa i és la empresa gestora Consenur l’ encarregada de 
recollir els residus amb una freqüència aproximada de 15 dies. Es buiden els contenidors i es 
substitueixen per uns de nous. 
 
 
3.8.6. Residus ramaders 
 
3.8.6.2. Caracterització volumètrica i qualitativa dels residus ramaders 
 
Ribes de Freser, és un municipi de tradició agrícola i ramadera (veure apartat 4.4. Sector primari). Els 
residus ramaders generats exigeixen una gestió i un control adequat.  
 
Per tal de conèixer les quantitats de purins generats pel bestiar que es cria en les diverses explotacions, 
es fan servir dades estàndard de la generació de nitrogen del Departament d’agricultura, ramaderia i 
pesca, tenint amb compte la finalitat de la cria (per exemple el sector cabrum si la majoria de caps són 
per sacrifici, el temps de vida del animal és menor de tal manera que generarà menys quantitat de 
femtes que si en canvi es destina per reproducció). 
 
Taula 74: Producció de purins per espècies ramaderes 1999. 
 

Espècie Nombre de caps KgN/plaça*any Tota (Kg N/any) 
Boví (animals d’1 a 4 mesos) 1313 7,70 10.110,1 
Oví reproducció 1135 9,00 10.215 
Cabrum (sacrifici) 55 2,40 132 
Porcins 3 7,25 21,75 
Aviram 386 0,50 193 
Conilles (mares) 86 4,30 369,8 
Equins 8 63,8 510,4 
 
Font:Institut d’Estadística de Catalunya i Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 
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Hi ha dos sectors que concentren aproximadament un 
94% de la producció de residus ramaders, són el sector 
oví (47%) i el sector boví (47%), ambdós són les espècies 
més nombroses amb 1.135 i 1.313 caps de bestiar 
respectivament. La resta d’espècies són minoritàries i no 
superen el 2% de generació de purins.  
 
 
 
 
 
 
3.8.6.3. Sistemes de gestió dels residus ramaders 
 

D’acord amb les dades aportades per l’Agència de Residus de Catalunya, en el municipi de Ribes de 
Freser no hi ha cap gestor autoritzat pels residus ramaders. 

Així doncs, els residus generats en les instal·lacions ramaderes són gestionats per gestors externs en el 
municipi o bé són emprats com a adobs en les pròpies instal·lacions. 
 
3.8.7. Abocaments incontrolats 
 
Al municipi de Ribes de Freser no existeix cap punt d’abocament incontrolat que perduri en el temps. Si 
bé, quan puntualment apareix algun punt d’abocament, detectats generalment per personal de 
l’Ajuntament o bé per la ciutadania, la brigada de l’Ajuntament efectua la seva neteja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Figura 114: Generació de purins per tipus de ramaderia 1999.
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3.8.8.1. Residus Industrials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.8.2 Residus Sanitaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.8.3. Residus de la Construcció 
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3.8.8.4. Residus Ramaders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 Explotacions 
agrícola-ramaderes 
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Producció 
fems / any 

(21,5 t) 

Producció residus 
agrícoles 

AbocadorUtilització com 
adob (Gestió) 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Disminució en la producció de residus totals 

 
- Gestió de residus: Competència del Consell Comarcal del Ripollès 
- Servei de recollida de residus municipals: Vigfa Residus, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Es disposa de 112 contenidors de rebuig 

repartits per tots els carrers del municipi, amb 
una ratio de 18,25 habitants/contenidor de 
rebuig, superior al mínim recomanat (200 
habitants/contenidor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

No s’assoleixen els objectius del PROGREMIC a Ribes de Freser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolució del nombre de contenidors de 
 recollida selectiva per habitant. Any 2005 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del 
Ripollès (recollida selectiva) de l’Agència de Residus de Catalunya 
(Rebuig) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades  
de l’Agencia Catalana de Residus 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades  
del Consell Comarcal i l’Agencia de Residus

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del
 Consell Comarcal i PROGREMIC. 
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Intervenció de diferents gestors en el tractament final dels residu 
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La majoria de residus industrials, són no especials 
 
Dades de producció de residus industrials: 
 
- El 1,8% dels residus industrials generats al 

Ripollès pertanyen al municipi de Ribes. 
- Un total de 10 empreses de Ribes de 

Freser es troben donades d’alta com 
productors de residus dels 25 establiments 
industrials ubicats a Ribrd, segons l’IAE de 
2002. 

- El 92% dels residus industrial generats a 
Ribes són residus no especials (2004). 

- Augment anual de la quantitat de residus 
industrials que té com a destí final 
l’abocador comarcal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augment de altres recollides i dels residus que arriben a la deixalleria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deixalleria comarcal: 
- Ubicació: Ripoll 

- Gestió: Vigfa Residus, S.L. 
 

 

 

 
Abocador comarcal de residus de la construcció: 
- Ubicació: Campdevànol 
- Gestió: Gestora de Runes de la Construcció, S.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolució dels residus industrials generats a 
Ribes de Freserll en funció del nombre de productors 

de residus industrials. 

Cartró
1%

Metalls
4%Voluminosos

28%

Runa
16% Olis minerals

1%

Especials
2%

Elèctronica
3%

Fustes
28%

Frigorífics
1%

Residus orgànics
1% Poda i restes 

vegetals
6%

Pneumàtics
9%

8.247

14.187

11.742

8.759

9.625

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

To
ne

s

Evolució de la generació de runes. Any 2005 Principals residus aportats a la 
deixalleria. Any 2004 

Font: Elaboració pròpia a patir de dades de l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
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Indicadors 
 
Indicador: 1. Producció diària per habitant 

Definició: 

L’objectiu d’aquest indicador és avaluar la producció final ponderada neta de residus domèstics 
per habitant.  

Tipus Estat 

Unitats Kg/hab dia 

Mètode de càlcul ( ) ( ) ( ) ( ) ( )RdiahabkgPCdiahabkgEdiahabkgVdiahabkgOrganicaMdiahabkgdiahab
kg ////./ ++++=∑

 

Valor actual 1,8 kg/habitant i dia 

Periodicitat Anual 

Obtenció Consell Comarcal del Ripollès i Agència de Residus de Catalunya 

Tendència Disminució  

Observacions Els programes destinats a la millora de la gestió de residus, preveuen 
que la quantitat de rebuig disminueixi en el pròxims anys mentre que la 
recollida selectiva augmenti. 

 
 
Indicador: 2. Nombre d’habitants per contenidor 

Definició: 

L’objectiu d’aquest indicador és avaluar si el nombre de contenidors es troba en consonància 
amb el nombre de població per la que fa servei. 

Tipus Estat 

Unitats Nº d’habitants/nombre de contenidors 

Mètode de càlcul 

fracciócadaperscontenidorN
totalPoblaciócontenidor

Població

º
=

 

Valor actual 157,2 habitants/contenidor per la fracció de Vidre 
136,2 habitants/contenidor per la fracció de Paper i cartró 
127,7 habitants/contenidor per la fracció d’Envasos Lleugers 

Periodicitat Anual 

Obtenció Consell Comarcal del Ripollès i Agència de Residus de Catalunya 

Tendència Augment 

Observacions Existeixen altres paràmetres a tenir en compte per avaluar la gestió de 
residus, per exemple la distribució dels contenidors. Aquest indicador 
no té en compta aquests aspectes, únicament es regeix per la ratio que 
la Diputació de Barcelona ha establert, com a màxim 500 habitants per 
contenidor de recollida selectiva. 
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Indicador: 3. Avaluació PROGREMIC 

Definició: 

Comparació dels objectius del PROGREMIC (Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya) amb el percentatge real recuperat per al municipi de Ribes de Freser. El 
PROGREMIC marca uns objectius de recuperació per al 2003 i per 2006 per analitzar l’evolució 
de la recuperació. 

Tipus Resposta 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*Re 








=

recollidarealQuantitat
fracciócadaperTipusBossaQuantitatPROGREMICsultatS  

 

Valor actual  
 
 
 
 
 
 

Periodicitat Tres anys 

Obtenció Consell Comarcal del Ripollès i Agència Catalana de Residus 

Tendència Augment 

Observacions El PROGREMIC estableix uns objectius per als anys 2003 i 2006, 
davant l’impossibilitat de aconseguir dades de l’any 2006, s’ha calculat 
l’indicador amb les dades referents a l’any 2005 

Bossa Tipus: Són les quantitats produïdes de cada fracció segons la 
composició bossa tipus d’escombraries realitzada per l’Agència 
Catalana de Residus. 

 

Indicador: 4. Producció residus per establiment industrial 

Definició: 

Indicació dels residus produïts per cada establiment industrial del municipi 

Tipus Estat 

Unitats tn/establiment 

Mètode de càlcul 








=

totalsentsEstab
sindustrialresidusdetotalsTnentestabtn

lim
lim/  

Valor actual 47,7 tones/establiment 

Periodicitat Anual 

Obtenció Agència Catalana de Residus 

Tendència Disminució 

Observacions Com a establiments totals s’entén el nombre d’activitats que estan 
donades d’alta com a productors de residus i que per tant realitzen la 
declaració de residus. 

 

2003 
Vidre = 33,8% 

Paper i Cartró = 10,8% 
M.Orgánica = 0,0% 

Envasos lleugers = 3,3%

2005 
Vidre = 43,1% 

Paper i Cartró = 15,4% 
M.Orgánica = 9,8% 

Envasos lleugers = 6,7% 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.8.9. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 INCREMENT PROGRESSIU DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
 
La recollida selectiva de les àrees d’aportació municipals, ha augmentat en un 4% en els darrers 5 anys 
(1999-2004), passant de 22,3 a 55 kg/persona i any. 
El mateix ha succeït amb les entrades a la deixalleria, que amb 3 anys d’existència, l’entrada de residus 
ha sofert una evolució positiva.  
 
Tot i així Ribes genera més kg/persona i dia que la mitja del Ripollès i de Catalunya però en termes 
generals, existeix una tendència a la disminució en la producció de residus acompanyada amb un 
augment en la recollida de les de les diferents fraccions. 
 

 NO ES DETECTA UNA ESTACIONALITAT MOLT MARCADA 
 
Si es compara la quantitat de residus generats en els mesos pròpiament turístics (juliol i agost), es 
detecta un increment mensual en la quantitat de residus generals, a l’entorn del 2,6%. Pel què fa a la 
resta de fraccions, també es detecta un increment però en un percentatge inferior, a excepció de la 
matèria orgànica, que veu reduïda la seva quantitat. 
 
Tot i no reflectir estacionalitat molt marcada, es detecta que sovint els contenidors de Ribes de Freser 
queden saturats i el servei de recollida de residus és queda limitat. 
 

 INCREMENTA LA FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 
 
Per satisfer la creixent demanda de recollida de voluminosos, s’ha procedit a incrementar la freqüència 
de la recollida de voluminosos, passant de realitzar-se un cop al mes, a ser cada dos setmanes. 
No obstant això, el sistema emprat perquè l’usuari informi al Consell Comarcal sobre la necessitat de 
recollida de residus, presenta deficiències.  
 

 RIBES DE FRESER ES TROBA LLUNY D’ASSOLIR ELS OBJECTIUS MARCATS PEL 
PROGREMIC 

 
Des de la implantació de la recollida selectiva a Ribes de Freser la quantitat de residus recollits ha sofert 
un increment anual passant de representar el 3,5% (1999) al 8,4% (2004) del total de residus generats al 
municipi. 
No obstant això, el percentatge de recollida selectiva de les diferents fraccions segregables, es troba 
lluny dels objectius marcats pel PROGREMIC per l’any 2006. Destacar la fracció orgànica municipal 
(FORM) tot i ser la última que s’ha implantat es recull en un 9,8%, lluny de l’objectiu marcat del 55%. La 
recollida de vidre, paper i cartró són aquells que tenen una major resposta tot i no recollir-se ni la meitat 
marcada pel PROGREMIC. 
 

 NO ES PORTA UN CONTROL PER L’ABOCAMENT DE RUNES A L’ABOCADOR CONTROLAT 
DE CAMPDEVÀNOL 

 
A diferència d’altres municipis de la comarca, Ribes de Freser no compta amb cap eina normativa que 
reguli la utilització de l’abocador de runes instaurat en el municipi de Campdevànol. 
 
A més a més, l’empresa gestora de l’abocador de runes té un conveni amb el Consell Comarcal del 
Ripollès en el que es regula la col·locació de 7 punts de transferència, es a dir 7 contenidors on els 
particulars poden abocar el seus residus directament, i és l’empresa qui s’encarrega de portar-los a 
l’abocador pel que poder en un futur es fa necessària aquesta regulació. 
 

 NO EXISTEIXEN DADES ACTUALITZADES DE LES DEJECCIONS RAMADERES NI D’ALTRES 
RECOLLIDES 

 
Tot i que la contaminació per purins no és un problema que actualment afecti a la comarca, des de el 
Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un Pla d’Acció de Seguiment i Control de les Aplicacions de 
dejeccions ramaderes a les bases agrícoles del Ripollès, amb data de gener de 2005.  
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Aquest pla va sorgir com a conseqüència de la detecció d’abocaments d’explotacions procedents de la 
comarca d’Osona a la Comarca del Ripollès, ja que es desconeixia les explotacions en les que 
s’abocaven purins. 
 
La manca de dades actualitzades també té lloc a altres recollides com les piles, avui dia es desconeix el 
consum de piles que es fa des del municipi de Ribes de Freser tot i haver-hi una recollida mitjançant 
determinats comerços o entitats del municipi.  
 

 ES DETECTEN DEFICIÈNCIES EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
Des de l’Ajuntament de Ribes de Freser es detecten deficiències en la gestió dels residus dins del nucli 
urbà. La distribució dels contenidors per dins del casc antic de Ribes de Freser es dificultosa, el que 
dificulta la col·locació de diferents àrees d’aportació.  
 
Sovint, els contenidors de les diferents fraccions de recollida selectiva, vidre, paper i cartró i envasos, es 
troba plena, la majoria d’aquests provenen de comerços i de serveis hotelers que a dia d’avui no porten 
una gestió de residus independent a la dels residus sòlids urbans particulars.  
 
Referent al servei de deixalleria mòbil, des de l’Ajuntament es considera que és un servei que s’hauria 
d’ampliar i s’estudia la possibilitat d’instal·lar una minideixalleria fixa al municipi per tal d’assolir tots els 
residus especials que es generen.  
 

 AUGMENT DELS RESIDUS INDUSTRIALS 
 
La quantitat de residus industrials declarats generats a Ribes de Freser gairebé s’han duplicat en els 
període 2001-2004, donant un augment del 86%, tot i representar un 2% dels residus industrials generats 
a la comarca del Ripollès. El destí majoritari dels residus industrials al municipi de Ribes de Freser és la 
deposició control·lada, situant-se amb un 46% en front de la valorització que es situa amb un 39%. 
 
Aquest augment en la generació de residus no és conseqüència d’un augment dels productors de 
residus, ja que el nombre d’aquests no ha variat, en el període de 2001 a 2004 es manté el nombre de 
productors de residus amb 10 empreses. 
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3.8.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 
- El percentatge de recollida selectiva augmenta anualment 
- No s’ha detectat punts d’abocament incontrolats que perdurin en el temps 
- Incrementa l’ús de la deixalleria municipal any rere any. 

- Augmenta la freqüència de recollida en aquelles èpoques on augmenta la producció 

 
Punts febles 

- Ribes de Freser es troba lluny dels objectius marcats pel PROGREMIC pel 2006. 
- La freqüència de recollida i neteja de contenidors de Ribes de Freser és insuficient  
- Deficiències de la gestió de la recollida dels residus amb origen els comerços o el sector 

hoteler  
- La producció de residus per persona i dia a Ribes de Freser és superior a la mitjana dels 

municipis de Ripollès.  
- Unicament 39% dels residus industrials de Ribes de Freser es valoritzen i un el 46% tenen 

com a  destí final el dipòsit controlat  
 

Oportunitats 
- Hi ha una tendència a la disminució en la producció total de residus  
- S’inicia la reducció de la quantitat de residus generats per persona i dia 

 

Amenaces 

- Baix control de la gestió dels purins 
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3.9. Estructura energètica 
 
A. Memòria descriptiva 
 
L’energia és un recurs que depèn de l’activitat que desenvolupa un municipi, de la mobilitat dels 
habitants del mateix i dels pobles de l’entorn. 
 
Actualment, l’energia utilitzada prové principalment de recursos no renovables com són la gasolina, el 
gas-oil, el gas natural, el propà i el butà. Però darrerament, s’ha iniciat la utilització d’energies renovables 
com és la solar o l’eòlica. 
 
La voluntat d’aconseguir un estalvi de recursos i una utilització dels recursos més sostenibles per a la 
protecció del medi ambient, són les raons que impulsen tant a les empreses com a l’Administració la 
realització d’auditories energètiques i projectes d’optimització d’energia. Aquests estudis són l’inici per tal 
d’aconseguir una millor utilització dels recursos i desenvolupar noves fonts d’energia poc contaminants 
i/o renovables. 
 
A continuació, es mostra una taula amb els principals factors de conversió emprats per realitzar els 
diferents càlculs i canvis d’unitats. 
 

Taula 75: Factors de conversió 
Font d’energia Factors de conversió 
Electricitat 1 tep=11.600 kWh 1 kWh=860 kcal 1.000 kcal/tèrmia  
Gas natural 
(metà) 1 tep=107 Kcal 10.000 kcal/kg GN 9.300 kcal/m3  

23.200 kcal/m3 - 
propà 

2,09 kg/m3 - 
propà GLP (butà i 

propà) 1 tep=107 Kcal 11.300 kcal/kg GLP 28.700 kcal/m3 - 
butà 2,60 kg/m3 - butà 

1 tep=1.150 l gas-oil 10.350 Kcal/kg gasoil 0,84 kg/l gas-oil  
1 tep=1.250 l gasolina 10.700 kcal./kg gasolina 0,75 kg/l gasolina  CL (gas-oils i 

gasolines) 
1 tep=1.240 l fuel-oil 9.600 kcal/kg fuel-oil   

Font: Diputació de Barcelona. 
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3.9.1. Inventari d’infraestructures energètiques 
 
3.9.1.1. Infraestructures de generació 
 
3.9.1.1.1. Centrals hidroelèctriques 
 
En el municipi de Ribes de Freser hi ha 3 centrals de producció d’energia hidroelèctrica en actiu. Part 
d’aquestes són propietat d’una activitat industrial, la qual ven l’electricitat generada a xarxa. Aquestes 
són anomenades Central de Ribes, central de Montagut i per últim es troba la central de Rialb. 
 
3.9.1.2. Infraestructures de transport i distribució 
 
3.9.1.2.1. Línies elèctriques 
 
A continuació es descriuen les línies elèctriques presents a Ribes de Freser classificant-les en funció de 
la tensió nominal (kV) segons estableix el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió. 
Es consideren línies elèctriques d’alta tensió aquelles amb una tensió nominal superior a 66 kV, les de 
mitja tensió són aquelles de tensió nominal compresa entre 66 i 30 kV, ambdós inclosos, i les de baixa 
tensió són aquelles amb una tensió nominal inferior a 30 kV. 
 
 
A continuació es descriuen les línies elèctriques 
presents a Ribes classificant-les en funció de la 
tensió nominal (kV) segons estableix el 
Reglament de línies elèctriques aèries d’alta 
tensió. 
 
En l’actualitat, no hi ha cap línia elèctrica de 
distribució d’alta tensió (AT) que travessi Ribes, 
de Freser però hi ha tres línies que tenen el seu 
pas per la comarca del Ripollès.  
 
La línia d’alta tensió, amb una potència de 132 
kV, prové de la comarca d’Osona i, passant per 
l’extrem sud-est de les Llosses creua el municipi 
de Ripoll fins arribar a l’estació transformadora de 
la companyia Fecsa-Endesa, al polígon industrial 
dels Pintors. A partir d’aquest punt, canvia de 
direcció cap a l’est, i segueix per Vallfogona, fina 
a arribar a la comarca de la Garrotxa. Existeix un 
altra línia amb una potència de 380 kV que entra 
per la vessant Sud de la comarca travessa la part 
Sud-Est de Vallfogona de Ripollès, Sant Joan de 
les Abadesses i surt de la comarca pel municipi 
de Camprodon.  
 
Una de les problemàtiques a l’entorn de les línies elèctriques aèries d’alta tensió són els camps 
electromagnètics generats. Els camp electromagnètics es generen a partir de la circulació de corrent 
elèctric per un conductor. En el cas de les línies elèctriques, el camp electromagnètic generat és major al 
centre de la línia i disminueix a mesura que s’apropa a les torres elèctriques. El camp electromagnètic 
generat també depèn del tipus de la torre, és a dir, les de torres alineades presenten un camp de 
dimensions menors a les que no ho estan, i del tipus de conductors. 
 
Alhora de la posada en servei i explotació de les línies elèctriques, cal tenir en compte les distàncies de 
seguretat a respectar amb els edificis, el terra i la vegetació. Aquestes distàncies estan regulades a 
través del Decret 3151/1968 de 28 de novembre, el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió. 
(BOE núm. 311, de 27 de desembre de 1968), el qual regula les prescripcions tècniques que han de 
complir les línies elèctriques aèries d’alta tensió.  
Quan les línies elèctriques creuen zones de bosc o zones arbrades cal establir una zona de tala a 
ambdós costats de la línia, tenint en compte les condicions més desfavorables, per evitar possibles 
incendis o contactes amb branques que causin una interrupció del servei. A més, cal realitzar un 
manteniment per assegurar que les condicions de seguretat persisteixin amb el temps. 

Figura 115: Xarxa elèctrica d’alta i mitja tensió. 

Àmbit 
d’estudi 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICC. 
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Pel què fa a la distància a edificis, construccions i zones urbanes, el present reglament regula sota 
quines condicions està permès que línies aèries d’alta tensió les creuin. Per aquelles zones accessibles 
a les persones (terrasses), estableix una distància mínima de 5 metres, i per les no accessibles (teulats) 
la distància mínima de seguretat es redueix a 4 metres.  
 
La línia de mitja tensió, amb una potència de 45 kV, distribueix l’energia elèctrica des de l’estació 
transformadora del polígon industrial dels Pintors de Ripoll fins al municipi de Vilallonga de Ter, passant 
per Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon i Llanars. 
 
3.9.1.2.2. Xarxa de distribució de gas canalitzat 
 
El municipi de Ribes de Freser no té xarxa de distribució de gas natural sinó que compta amb xarxa de 
GLP mitjançant dos dipòsits municipals, ubicat un al costat del pavelló municipal i l’altre a la carretera de 
Pardines. 
 
A banda d’aquesta distribució de GLP, Ribes de Freser també compta amb una companyia distribuïdora 
de GLP mitjançant bombones de 12,5 o de 35 kg, segons si són per ús domèstic o industrial. Aquesta 
companyia s’anomena Josep Bertran Comas, S.L. i, tot i trobar-s’hi al municipi de Ripoll, ofereix els seus 
productes mitjançant dos comerços de Ribes, com són la ferreteria Pares i Campbarral.  
 
3.9.1.2.4. Estacions de distribució de combustibles líquids (CL) 
 
En el municipi de Ribes de Freser no hi ha cap estació de servei, doncs la més propera al municipi es 
troba al km 118 de la carretera N-152, i pertany al terme municipal de Campelles.  
 
3.9.1.2.5. Telefonia mòbil 
 
En aquest apartat es fa esment a les antenes de telefonia mòbil ja que, tot i no ser exactament una font 
energètica, es tracta d’una font de radiació electromagnètica. 
 
En el municipi de Ribes de Freser hi ha 2 antenes de telefonia mòbil identificades, de diferents 
companyies, tal i com es mostra en la següent taula: 
 

Taula 76: Antenes de telefonia mòbil a Ribes de Freser 

Ubicació Titular Operadores 

Tradia Vodafone y Amena Ermita de Sant 
Antoni 

Movistar Movistar 

Font: Proposta d’ordenació de l’emplaçament de les instal·lacions de telefonia mòbil a la demarcació no urbana del Ripollès. 
 
En els darrers anys les antenes de telefonia mòbil s’han expandit a un ritme considerable, amb la 
conseqüent incidència sobre l’entorn. 
 
A part de les dues antenes que donen servei a diferents companyies de telefonia mòbil, hi ha quatre 
restants ho fa per televisió digital majoritàriament. 
 
El Govern de la Generalitat amb el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil, pren l’objectiu d’ordenar la implantació de les instal·lacions de 
radiocomunicació, harmonitzant l’interès públic de la seva extensió i cobertura amb la prevenció i control 
del medi ambient. 
 
Pel que fa a les demarcacions no urbanes, l’esmentat Decret 148/2001, de 29 de maig, preveu que la 
proposta d’ordenació ambiental dels emplaçaments la durà a terme una Comissió Tècnica adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge la qual, en els processos d’ordenació ambiental, haurà de 
donar tràmit d’audiència a tots les operadores d’infraestructures de radiocomunicacions així com als ens 
locals en què es proposa que s’emplacin les instal·lacions. 
 
En compliment d’aquesta obligació, la Comissió Tècnica encarregada de formular la proposta 
d’ordenació ambiental dels emplaçaments de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació, ha acordat realitzar l’esmentada ordenació a nivell comarcal. S’ha presentat un 
document, consistent en una proposta d’ordenació de la comarca del Ripollès, per tal que les parts 
implicades puguin presentar al·legacions i aportar les consideracions que considerin més adients. 
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En aquesta proposta d’ordenació s’han creat les APIRs (Àrea Programada d’Instal·lacions de 
Radiocomunicació) de la comarca, que són les diferents àrees proposades per a la implantació 
d’infraestructures de radiocomunicació amb telefonia mòbil, i en els quals es pretén fomentar la 
compartició, quan sigui tècnica i econòmicament viable, o si més no la concentració d’aquestes 
infraestructures. 
 
3.9.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica 
 
Una planta de cogeneració permet produir conjuntament calor i electricitat. Gràcies a que aquest sistema 
permet aprofitar ambdues formes d’energia, el seu rendiment és molt superior i a més suposa un estalvi 
energètic. 
 
A Catalunya existeixen més de 200 plantes de cogeneració les quals produeixen el 20% de l’electricitat 
de Catalunya.  
 
Segons la informació facilitada per l’Institut Català d’Energia, no existeix cap instal·lació de cogeneració 
en règim especial en el municipi de Ribes de Freser. 
 
 
3.9.3. Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors 
 
L’energia consumida a Ribes de Freser es genera a partir de recursos i no renovables. Tenint en compte 
els diferents consums energètics analitzats al municipi es pot calcular una aproximació sobre quin és el 
consum total d’energia de Ribes de Freser. Per tal de comparar i agrupar dades, s’utilitza una unitat 
d’energia comuna, els tep (tones equivalents de petroli). 
 
3.9.3.1. Electricitat 
 
La xarxa de distribució en mitja tensió (25 kV) al municipi de Ribes de Freser és de la companyia Fecsa-
Endesa amb 1.688 abonats amb data de 2003. Degut a la manca d’informació facilitada per part de la 
companyia Fecsa-Endesa, no ha estat possible determinar l’evolució del consum elèctric fins a 
l’actualitat, la taula següent mostra l’evolució del consum d’electricitat del municipi durant el període 
2000-2003 global i per sectors. 
 
La companyia ripollenca Lersa S.A també opera a Ribes de Freser però únicament en el sector industrial, 
concretament subministra l’energia elèctrica a la indústria Aigua de Ribes S.A. Degut a la manca de 
dades, no s’ha pogut tenir en compte aquest consum. 
 
 
 
 
 
El consum d’electricitat al municipi de Ribes 
de Freser s’ha vist reduït en un 9,4% des de 
l’any 2000, no obstant això la dada recollida 
al 2003 no és la més baixa, sinó que aquesta 
ha augmentat en un 9,6% respecte l’any 
2002, any que es va registrar la dada mínima 
amb una reducció del 16,4% respecte l’any 
2001. 
 
Respecte al consum per sectors, és el sector 
industrial el major consumidor d’energia 
elèctrica amb data de 2003, dels 14.458.705 
kwh que es varen consumir, un 62,1% tenen 
com origen el sector industrial. 
 
 
 
 
 
 

Figura 116: Evolució del consum per sectors.

Font: Fecsa Endesa S.A 

14.458.705
13.184.161

15.349.50915.814.706

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2000 2001 2002 2003

kw
h 

i a
ny

Construcció Industria S. Primari S. Terciari Domèstic



 
Agenda 21 local  
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
223 

 

 

3.9.3.2. Gasos liquats del petroli –GLP- (butà i propà) 
 
El consum de GLP al municipi de Ribes de Freser prové de dues fonts diferents. Per una banda Ribes de 
Freser disposa d’un dipòsit des d’on surt la xarxa de distribució dirigida a totes les vivendes ubicades 
dins del nucli urbà, per l’altra banda existeix una distribució de bombones de GLP. Únicament s’ha pogut 
obtenir dades de consums d’aquesta segona font, que és la que s’analitza a continuació. 
 
La principal companyia distribuïdora de GLP a Ribes de Freser és Josep Bertran Comas, S.L. la qual 
subministra el combustible en tres tipus d’envasos: 
 
- Envasos de 12,5 kg de butà, per ús domèstic i comercial 
- Envasos d’11 kg de propà, per ús comercial i de serveis 
- Envasos industrials de 35 kg de propà, per ús industrial 

 
Per tal de conèixer quin és el consum de butà i propà a Ribes de Freser, s’ha fet una estimació a partir 
de la informació facilitada per la companyia Josep Bertran Comas, S.L. Cal remarcar que no ha estat 
possible obtenir informació separada per sectors econòmics. 
 
Segons dades de l’any 2005 el consum de Ribes de 
Freser de GLP ha estat de 124.500 kg, és a dir, 140,65 
teps. Pel què fa al consum per sectors, segons converses 
amb la companyia subministradora, s’estima que un 
71,4% del consum de GLP és de tipus domèstic i que el 
28,6% restant és industrial. S’estima també que el 
consum de GLP en el sector del transport és 0.  
 
La gràfica mostra quina ha estat l’evolució del consum de 
GLPs en el municipi en el període 2000-2005. S’observa 
com el consum d’aquest combustible ha disminuït en un 
13%.  
 
En relació amb el nombre d’habitants, el consum de GLP 
també ha disminuït tot i que a un ritme menor. Donat que 
únicament es disposa del nombre de pòlisses de l’any 
2005, no s’ha pogut estudiar l’evolució del consum per 
pòlissa, és a dir, per usuari. Així mateix, cal tenir en 
consideració que certs usuaris continuen estant donats 
d’alta tot i no consumir GLP. 
 
3.9.3.3. Combustibles líquids d’origen fòssil -CL- (gasoils i gasolines) 
 
a) Consum de CL en els sectors domèstic i industrial 
 
A causa de no disposar de dades sobre el consum de gas-oils i fuel-oils en els sectors domèstic i 
industrial procedents de les companyies subministradores o les mateixes indústries, no s’ha pogut 
avaluar l’efecte ni l’evolució del consum d’aquest combustible en el municipi.  
 
b) Consum de CL en el sector del transport 
 
Per tal de conèixer quin és el consum anual de combustibles líquids d’origen fòssil a Ribes de Freser 
associats al transport, s’ha realitzat diferents estimacions segons el tipus de vies del municipi per on 
circulen els vehicles (considerant que el consum és el que es fa dins del municipi): 
 
• Vies interurbanes: a partir de les IMD (Intensitat Mitjana Diària) de cada carretera, el tipus de 

vehicle (lleuger-pesat) que circula per aquesta i del combustible utilitzat (benzina-gasoil); de la 
longitud de les diferents vies i del consum mitjà per cada tipus de vehicle es pot calcular el consum 
de CL de la xarxa supramunicipal, tal com es mostra en les dues taules següents:  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’empresa distribuïdora Josep Bertran Comas, S.L. 

Figura 117: Evolució del consum de GLP a Ribes de 
Freser. 
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Taula 77: Dades de base pel càlcul del consum de CL pel sector del transport en vies interurbanes 

IMD Consum (l/100 km) 
Carretera 

KM 
de 
via 

Dies a 
l’any Vehicles de 

gasolina 
Vehicles de 
gas-oil<3,5 t 

PMA 

Vehicles de 
gas-oil>3,5 t 

PMA 
Gasolina Gas-oil<3,5 Gas-oil>3,5 

N-152 2,6 365 756,47 407,33 101,20 8,7 8 11,9 

PMA: Pes Màxim Autoritzat. 
Font: Elaboració pròpia. a partir de dades de diferents fonts. 

 
Taula 78: Consum de combustible anual de la xarxa interurbana (litres/any). 

Carretera Gasolina Gas-oil<3,5 Gas-oil>3,5 

N-152 64.610,10 30.924,49 11.428,62 

Total 64.610,10 30.924,49 11.428,62 
Font: Elaboració pròpia. 

 
• Xarxa local: a partir del treball de camp realitzat mesurant les IMDs urbanes, es pot fer una 

estimació sobre el consum de combustibles líquids per les principals vies del municipi de Ribes de 
Freser. A continuació s’adjunta una taula on s’aprecien les dades més rellevants de l’anàlisi 
realitzat al municipi de Ribes. 
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Taula 79: Dades de base pel càlcul del consum de CL pel sector del transport en vies interurbanes 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 

IMD Consum (l/100 km) 
Via KM 

de via 
Dies a 
l’any Vehicles de 

gasolina 
Vehicles de 
gas-oil<3,5 t 

PMA 

Vehicles de 
gas-oil>3,5 t 

PMA 
Motocicletes Gasolina Gas-oil<3,5 Gas-oil>3,5 Motocicletes 

Carrer Sant Quintí 21 0,312 2.643,8 2.252,2 0,0 0,0 

Plça Ajuntament (senar) 0,165 1.477,4 1.258,6 0,0 0,0 

Crta Puigcerdà 20 0,548 1.166,4 993,6 288,0 0,0 

Passeig Angel Guimerà 0,400 1.555,2 1.324,8 576,0 288,0 

Carrer Ntra Sra de Gràcia nº6 0,208 699,8 596,2 144,0 0,0 

Carrer Núria nº8 0,228 622,1 529,9 144,0 0,0 

Carrer Massana 0,104 1.010,9 861,1 144,0 0,0 

Carrer Estibadors 0,057 155,5 132,5 0,0 0,0 

Carrer Fontalba 0,329 544,3 463,7 0,0 0,0 

Carrer Bonavista 0,294 

365 

77,8 66,2 0,0 0,0 

16,0 12,6 26,8 10,5 
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Taula 80: Consum de CL de la xarxa local (litres/any) 

PM Adreça Benzina Gas-oil < 3,5t Gas-oil >3,5 t Motocicletes Total 

1 Carrer Sant Quintí 21 48.172,9 32.316,0 0,0 0,0 80.488,9 

2 Plça Ajuntament (senar) 14.236,6 9.550,4 0,0 0,0 23.787,0 

3 Crta Puigcerdà 20 37.328,5 25.041,2 15.438,3 0,0 77.808,1 

4 Passeig Angel Guimerà 36.329,5 24.371,0 22.537,7 4.415,0 87.653,3 

5 Carrer Ntra Sra de Gràcia nº6 8.501,1 5.702,8 2.929,9 0,0 17.133,8 

6 Carrer Núria nº8 8.283,1 5.556,6 3.211,6 0,0 17.051,3 

7 Carrer Massana 6.139,7 4.118,7 1.465,0 0,0 11.723,3 

8 Carrer Estibadors 517,7 347,3 0,0 0,0 865,0 

9 Carrer Fontalba 10.458,3 7.015,8 0,0 0,0 17.474,2 

10 Carrer Bonavista 1.335,1 895,6 0,0 0,0 2.230,7 

Total 171.302,5 114.915,5 45.582,6 4.415,0 336.215,6 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Aquests resultats són orientatius, ja que no s’han únicament s’han mesurat els principals carrers del 
municipi, i per tant el resultat pot ser més elevat. 
 
En la següent taula es mostra el consum de combustibles líquids estimats: 
 

Taula 81: Consum de combustibles líquids en funció del tipus de vehicle i de la xarxa viària (litres/any) 

 Xarxa local Xarxa interurbana TOTAL 

Vehicles gasolina 171.302,5 64.610,10 235.913 

Vehicles gas-oil (<3,5 
tones) 114.915,5 30.924,49 145.840 

Vehicles gas-oil (>3,5 
tones) 45.582,6 11.428,62 57.011 

Ciclomotors 4.415,0  4.415 

TOTAL 336.215,6 106.963,21 443.179 
- la quantitat de ciclomotors que circulen per aquestes vies és despreciable. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Si s’avalua el consum en funció de la xarxa viària, s’obté que més de la meitat del combustible es 
consumeix en la urbana (76%). 
Pel què fa al tipus de vehicle, els vehicles de gasolina són els que consumeixen més combustibles 
líquids i els que en consumeixen menys són els ciclomotors. 
 
Durant el 2004, el consum de CL a Ribes de Freser en el sector del transport és de 354,5 tep, que 
representa un consum per habitant de 0,17 tep/hab i any. 
 
3.9.3.4. Consum total d’energia 
 
Un cop s’ha realitzat l’estudi i els càlculs corresponents per tal de conèixer quin és el consum de cada 
font energètica al municipi, es pot valorar quins són els tipus d’energia que tenen major rellevància, des 
del punt de vista del consum, a Ribes de Freser. 
 
 
En la següent figura es mostra un gràfic percentual 
dels diferents tipus d’energia consumida a Ribes de 
Freser, realitzada a partir de la informació facilitada. 
Cal tenir en compte que, la manca d’informació referent 
al consum energètic, ha condicionat els resultats 
obtinguts. Les dades del gràfic són del 2003, degut a la 
impossibilitat d’obtenir dades de Fecsa-Endesa més 
actualitzades. No obstant això,  manquen dades 
referents al consum de GLP canalitzat, únicament s’ha 
tingut en compte els GLP consumits mitjançant la 
compra de bombones. 

 
 

Figura 118: Fonts energètiques. Any 2003. 

Font: Elaboració propia partir de la informació facilitada 
per les diferents companyies. 

GLP
9%

CL
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Pel que fa a les dades de CL (Combustibles Líquids) les dades són el resultat d’estimacions ja que no ha 
estat possible aconseguir dades de les pròpies companyies distribuïdores. 
 
Així doncs, i prenent com a partida les mancances de la recollida d’informació, el tipus de font energètica 
més utilitzada és l’electricitat (71%), seguit dels combustibles líquids (principalment a causa del transport) 
que representen un 20% del consum total de combustibles, i per últim amb un 9% els GLP, els quals són 
els menys consumits. Cal però tenir en compte que, si al consum de CL degut als vehicles a motor, se li 
afegís el CL consumit per a calefacció, és molt probable que fos el principal tipus de combustible 
consumit a Ribes de Freser. 
 
A nivell global el consum energètic de Ribes de Freser es situa en uns 1.751.169 Tep/any (2003), que 
representa un consum d’energia final per càpita de 0,8 Tep/habitant i any. Aquest consum és inferior al 
consum mig a nivell de Catalunya (3,2 Tep /hab i any (dades 2002)). 
 
3.9.3.5. Consum sectorial d’energia 
 
Les dades sectorials d’energia elèctrica, gas natural i GLP han estat facilitades per les companyies de 
subministrament, mentre que les dades de CL, només s’han obtingut els consums derivats del transport 
a partir del càlcul estimatiu. 
En la següent taula es mostra quin ha estat el consum per sectors de cada tipus de combustible durant el 
2003 al municipi de Ribes de Freser. 
Degut a que no es disposa de dades de tots els combustibles fins al 2005, s’ha pres l’any 2003 doncs és 
el que permet fer un càlcul comparatiu dels diferents tipus de combustibles consumits a Ribes de Freser. 
 

Taula 82: Consum per sectors i tipus de combustible (tep). Any 2003 
TEP/any Electricitat GLP CL TOTAL 

Domèstic 257,74 - - 257,74 

Industrial i 
serveis 984,38 - - 984,38 

Públic - - - * 

Transport - - 654,5 654,5 

TOTAL 1.242,12 150,53 654,5 1.747,1 

- No es disposa de dades 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les companyies de llum i gas,  
i per l’Ajuntament de Ribes de Freser 

 
 
El consum total d’energia consumida en el municipi, el 2003, és de 1.747,1 teps. El percentatge d’energia 
consumida per cadascun dels sectors a Ribes de Freser es representa a continuació. 
 
 
D’entre les tres categories que es troben 
representades a la figura de la dreta, manca el consum 
en les dependències municipals anomenat consum 
públic, malauradament no ha estat possible 
representar-lo per manca de dades. 
 
El consum majoritari que es dóna al municipi de Ribes 
de Freser és en el sector industrial i serveis (62%). Tot i 
així s’ha de dir que la manca de dades de consum de 
GLP en el sector domèstic mitjançant canalitzacions i 
de CL consumits en calefaccions i vehicles municipals, 
probablement haguessin fet variar els percentatges. 
 
 
 
 
 
 

Figura 119: Consum total d’energia per sectors. Any 2003   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per 
les companyies de llum i gas. 
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3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal 
 
Malgrat que l’energia que consumeixen els serveis i dependències municipals és una petita part del 
consum total del municipi, aquesta s’ha de considerar ja que les dependències i serveis municipals 
haurien de constituir un exemple de bones pràctiques per als habitants de Ribes de Freser.  
 
3.9.4.1. Enllumenat públic 
 
L’empresa que s’encarrega del enllumenat públic al municipi de Ribes de Freser és Electricitat Franc S.L, 
ofereix el servei del manteniment de l’enllumenat públic des de fa 40 anys. 
 
L’estat de l’enllumenat públic del municipi de Ribes és millorable, ja que existeixen zones del municipi 
com són la urbanització Sant Miquel, el carrer Puigmal o la zona anomenada Pont Nou amb faroles del 
tipus globus, amb els que s’afavoreix la dispersió de la llum en totes les direccions i per tant existeix una 
pèrdua d’energia elèctrica i de contaminació lumínica. En la resta de zones o carrers hi predominen les 
faroles de la tipologia pantalla, que comporten pèrdua mínima d’energia. 
 
A banda de la tipologia de faroles, el carrer Fontalba juntament amb el carrer Girona, tenen una 
instal·lació molt antiga que actualment no compleix la normativa vigent. A més a més la majoria de 
bombetes són de vapor de mercuri el que comporta una eficiència menor, únicament hi ha 3 o 4 
bombetes de vapor de sodi en tot el municipi. 
 
Degut a la manca de dades del consum d’energia elèctrica en el enllumenat públic no s’ha pogut 
analitzar l’evolució, únicament es coneix que s’aplica la tarifa B.O, una tarifa sense discriminació horària. 
 
Segons l’empresa gestora de l’enllumenat públic, no es realitzen revisions periòdiques de l’estat de 
l’enllumenat sinó que quan apareix qualsevol problema s’aprofita per revisar tota la instal·lació contigua, 
a més a més fins al moment no s’ha realitzat cap estudi de l’estat de l’enllumenat del municipi. 
 
3.9.4.2. Edificis municipals 
 
No es disposa de dades referents als consums municipals tant per energia elèctrica, consum de GLP ni 
de CL dels vehicles municipals.  
 
3.9.4.4. Mesures d’eficiència energètica 
 
El municipi de Ribes de Freser no presenta cap mesura d’eficiència energètica, ni per portar un control 
dels consum municipals ni per la utilització d’energia renovable dins de les dependències municipals. 
 
3.9.5. Energies renovables 
 
3.9.5.1. Potencialitats 
 
Catalunya és una bona regió per tal d’aprofitar la radiació solar per la producció d’energia. Tal com es 
mostra a continuació, la radiació solar diària incident a la regió on es troba el municipi de Ribes de Freser 
es troba entre 14 a 14,5 MJ/m2 en la zona de la vall fins 15,5 a 16MJ/m2 en les zones més elevades dins 
del terme municipal. Aquest fet, fa de la Vall de Ribes una zona amb un gran potencial per l’aprofitament 
d’energia solar el que comportaria rentabilitzar la instal·lació a mig-llarg termini. 
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Figura 120: Irradiació global diària mitjana anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitage. 
 
 
3.9.5.2. Instal·lacions 
 
No es té constància que hi hagi dependències municipals que funcionen mitjançant energies renovables, 
l’ús d’aquestes instal·lacions en tot cas pot ser d’iniciativa particular. 
 
3.9.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació lumínica i 
electromagnètica 
 
Les diverses fonts energètiques consumides al municipi generen diferents impactes sobre el medi al llarg 
del seu cicle de vida, des de l’extracció/producció del recurs energètic, en el seu transport, durant el seu 
ús i fins al fi de vida. 
 
A partir del càlcul del consum total d’energia al municipi de Ribes de Freser s’obté que la principal font 
energètica que es consumeix és l’electricitat tot i que probablement, si es disposes del consum de CL en 
el sector domèstic, industrial i serveis la xifra augmentaria fins arribar a superar el consum d’electricitat. 
 
Els combustibles líquids (gas-oil i gasolina) són recursos no renovables a escala humana els quals 
generen importants impactes al llarg del seu cicle de vida. La fase d’ús és una de les més contaminants 
ja que la combustió dels combustibles líquids genera importants emissions de gasos potencialment 
contaminadors de l’atmosfera, com són els gasos derivats de la combustió incompleta, CO2, en focus 
contaminats fixos (domèstic-comercials i industrials) i difuses (trànsit de vehicles).  
 
A més, la mala gestió dels residus derivats dels combustibles líquids pot ser font de vessaments 
incontrolats amb els conseqüents efectes sobre el medi. A més, el fet de ser inflamable fa necessari que 
estigui emmagatzemat en condicions de seguretat ja que és un possible focus d’incendi. 
 
Pel què fa a l’electricitat, els principals impactes derivats en el municipi tenen lloc durant el transport de 
l’energia ja que les infraestructures necessàries perquè l’electricitat arribi als diferents municipis, i d’aquí 
a les diferents llars i activitats, generen un impacte visual considerable ja que, a més de la línia en sí, cal 
condicionar les vies de pas de les línies elèctriques de forma que es redueixi el risc d’incendi. Així doncs, 
és important que la tala de la vegetació sigui de tipus selectiu, tenint en compte la velocitat de creixement 
de la vegetació i realitzant un bon manteniment.  
 
Alhora d’integrar les torres, cal escollir aquella tipologia que s’adaptarà millor a la zona, com poden ser 
les de tipus gelosia, amb un sol peu de ciment i pintades d’un color que permeti una màxima capacitat 
d’acollida i un impacte visual mínim, que normalment s’anconsegueix amb un to gris fosc-negre. 
 
Les línies elèctriques representen també un perill per l’avifauna, ja que moltes aus moren electrocutades 
en xocar amb les línies. Així doncs, cal instal·lar elements disuasoris que permeti reduir-ne el risc. 
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En el cas de l’energia elèctrica cal tenir en compte també la seva generació, que pot ser en una central 
tèrmica, hidroelèctrica o nuclear. En el cas de Catalunya, el 80% de l’energia elèctrica és produïda en 
centrals tèrmiques la qual cosa significa que els impactes generats són els mateixos que els explicats 
pels combustibles líquids. 
 
El gas natural és un tipus de combustible que, tot i ser més net pel què fa a les emissions generades que 
els combustibles líquids, requereix la instal·lació d’una xarxa de canalitzacions. Aquesta xarxa és 
soterrada, i per tant implica realitzar un moviment de terres, sobre la qual no hi podrà créixer vegetació 
per tal de mantenir les condicions de seguretat. 
 
Els combustibles (gas-oil, GLP) són altament inflamables i per tant cal que estiguin emmagatzemats en 
condicions de seguretat ja que qualsevol punt d’ignició, increment de pressió, etc. podria generar un 
incendi i/o una explosió. 
 
Per últim, les energies renovables implantades al municipi, són les que generen un menor impacte 
ambiental. No obstant això, cal tenir en compte que s’han d’integrar en la tipologia d’edificis (poden 
arribar a substituir una part dels elements de construcció) o en l’entorn en el qual s’instal·len. 
 
3.9.6.1. Contaminació lumínica 
 
L'enllumenat públic és, sens dubte, una part indiscutible del paisatge urbà que influeix decisivament en 
molts aspectes de la vida nocturna de la població. La utilització de l’enllumenat artificial exterior ha anat 
evolucionant i diversificant, essent utilitzat tant per motius de seguretat, com a reclam comercial, element 
artístic o com a efecte lúdic en il·luminacions nadalenques o en fires. 
 
Un dels efectes produïts per l’enllumenat artificial és la contaminació lumínica, que s’origina al voltant de 
concentracions urbanes o industrials, donant lloc a una pèrdua de la foscor natural. En aquestes àrees hi 
ha un malbaratament energètic important, a més d’afectar a habitants, interiors d’habitatges i al medi, per 
tant per poder disminuir aquests efectes negatius, cal planificar i gestionar l’enllumenat per evitar o 
minimitzar els problemes que puguin ocasionar.  
 
Actualment l’Ajuntament de Ribes de Freser no s’ha plantejat cap adequació de l’enllumenat públic per 
tal de reduir els impactes generats per la tipologia de faroles ni de bombetes. La major part del municipi 
funciona amb faroles tipus globus i amb bombetes de mercuri. 
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3.9.7. Balanç d’energia municipal 
 
En la següent figura es mostra el consum global d’energia del municipi i els consums per sectors. 
 
Figura 121: Energia consumida per cada sector a Ribes de Freser, 2003. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
Varies infrastructures de generació, transport i distribució d’energia  

s’hi troben a Ribes de Freser 
Generació 
• Centrals hidroelèctriques: Hi ha 3 centrals de producció d’energia hidroelèctrica en actiu: Central de 

Ribes, central de Montagut i central de Rialb. 
 
Transport i Distribució 
• Línies elèctriques: 

- Alta tensió, no hi ha cap línia que travessa el municipi de Ribes de Freser 
- Mitja tensió, amb una potència de 45 kV, distribueix l’energia elèctrica des de l’estació 

transformadora del polígon industrial dels Pintors de Ripoll  
- La distribució elèctrica per les zones habilitades es realitza en baixa tensió (11 kv o inferior). 

• Xarxa de gas canalitzat: Ribes de Freser no compta amb xarxa de distribució de gas natural. 
• Gasos liquats del petroli: Ribes té xarxa de GLP, a partir de dos dipòsits municipals, a banda d’això 

Josep Bertran Comas, S.L distribuidor de GLP mitjançant bombones de 12,5 i 35 kg. 
• Combustibles líquids: Ribes de Freser no té estació de serveis, la més propoera s’hi troba al km 118 

de la carretera N-152, pertany al terme municipal de Campelles. 
• Telefonia mòbil: Ribes de Freser té 2 antenes de telefonia mòbil de diferents companyies 
 

Principals fonts d’energia a Ribes de Freser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Evolució del consum elèctric per sectors (2000-2003)

Evolució del consum de GLP a Ribes de 
Freser

Consum de combustibles líquids

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Fecsa-
Endesa. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’empresa distribuïdora Josep Bertran Comas, S.L. 

Font: Elaboració pròpia. 
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El major consum d’energia correspon a l’energia elèctrica per ús domèstic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estat de l’enllumenat públic millorable 

• Manca de dades referents al consum de l’enllumenat públic. 
• Hi ha zones del municipi amb una instal·lació antiga amb faroles de tipus globus que afavoreixen la 

dispersió d’energia. 
- Urbanització de Sant Miquel 
- Carrer Puigmal 
- Zona del Pont Nou 

• Ribes de Freser únicament compta amb 3 o 4 bombvetes  de vapor de sodi en tot el municipi, la 
resta són de vapor de mercuri. 

 

Manca d’actuacions per millorar l’eficiència energètica i incrementar l’ús d’energies renovables 

 
• Ús d’energies alternatives 

- El municipi de Ribes de Freser no presenta cap mesura d’eficiència energètica, ni per portar un 
control dels consum municipals ni per la utilització d’energia renovable dins de les dependències 
municipals. 

-  
 
• Mesures d’eficiència energètica 

- A dia d’avui l’Ajuntament de Ribes de Freser no s’ha plantejat cap adequació de l’enllumenat 
públic per tal de reduir els impacts generats per la tipologia de faroles ni de bombetes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consum total d’energia per sectors. Any 2003 Consum total d’energia per combustibles. Any 2003. 

Font: Elaboració propia partir de la informació facilitada 
per les diferents companyies. 

Font: Elaboració propia partir de la informació facilitada 
per les diferents companyies. 
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Indicadors 
 

Indicador: 1. Consum d’energia per persona any 

Definició: 

Aquest indicador pretén avaluar de forma senzilla el consum energètic de la població per a les 
diferents fonts d’energia  

Tipus Resposta 

Unitats Tep/hab.any 

Mètode de càlcul 
FreserdeRibestotalpoblació

ecombustiblcadadetepenergiaConsum
anyhabiTep

)(
/ =  

Valor actual Energia elèctrica = 0,6 teps/persona i any 
GLP= 0,069 teps/persona i any 
Combustibles líquids = 0,17 teps/persona i dia 

Periodicitat Cada 2 anys 

Obtenció Fecsa-Endesa, GAS NATURAL SDG, S.A., Jose Bertran Gomez (pel 
subministre de GLP) i Institut Català de l’Energia. 

Tendència Disminució 

Observacions - 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.9.8. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 EL CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRIA I DE GLP DISMINUEIX EN ELS DARRERS ANYS. 
 
El consum d’energia elèctrica ha disminuït al voltant d’un 20% durant els anys 2000 i 2003, juntament 
amb el consum de GLP (en ampolles). La manca de dades de combustibles líquids destinats al consum 
de calefacció domèstic, com la quantitat de GLP consumida mitjançant la xarxa municipal variarien 
l’anàlisi considerablement.  
 

 EL CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS ES EL 
MAJORITARI 

 
El consum d’electricitat de Ribes de Freser representa el 57% del consum energètic total del municipi, 
seguit del consum de combustibles líquids que representen el 36%. Cal però tenir en compte que a 
aquesta cal afegir-hi el consum de combustibles líquids en el sector domèstic i industrial i de la xarxa de 
GLP municipal que produiria modificacions a l’anàlisi. 
 
Per tant el consum d’energia elèctrica és el majoritari al municipi de Ribes de Freser i són els sector 
industrial i terciari els principals sectors que consumeixen aquesta font energètica. 
 

 LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN EL MUNICIPI ÉS MÍNIMA 
 
Tot i presentar una elevada potencialitat referent a l’aprofitament de l’energia solar, l’ajuntament de Ribes 
de Freser no té instal·lades plaques solars ni cap tecnologia d’energia renovable dins de les diferents 
dependències municipals. Així com tampoc ofereix cap ajut als particulars que vulguin instal·lar 
mecanismes d’eficiència energètica. 
 

 MANCA UN CONTROL DELS CONSUMS MUNICIPALS 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser no porta un control actualitzat dels diferents consums mensuals 
d’energia elèctrica ni de combustibles líquids que permeti detectar puntes o avaries. Tot i que existeixen 
eines fàcil funcionament que ajuden a controlar els consums municipals, com el programa WinCEM de 
l’ICAEN. 
 

 ESTAT DE L’ENLLUMENAT PUBLIC MILLORABLE 
 
El municipi de Ribes de Freser no compta amb bombetes de vapor de sodi, sinó que són de vapor de 
mercuri així com hi ha determinades zones del municipi com son la urbanització Sant Miquel, o el carrer 
Puigmal que tenen instal·lades faroles tipus globus que afavoreixen la dispersió de la llum. A més a més 
no existeix un control periòdic de l’enllumenat públic, sinó que quan apareix qualsevol problema s’aprofita 
per revisar el tram amb l’avaria. 
 
A més a més hi ha determinats carrers dins del municipi de Ribes de Freser que presenten una 
instal·lació antiga i deficient com el cas del carrer Fontalba. 
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3.9.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 
 

Punts forts 
- Disminució del consum d’energia elèctrica en els últims anys 

 

Punts febles 
- No es porta un control del consum en les dependències municipals 
- L’electricitat són les principals fonts energètiques consumides a Ribes de Freser 
- No s’ha realitzat cap estudi, d’eficiència energètica al municipi 
- Baix grau d’implantació d’energies renovables al municipi 

 

Oportunitats 
- Gran radiació solar, que dona un elevat potencial per l’instal·lació d’energies renovables. 
- Hi ha previsió realitzar millores en l’enllumenat públic 

 

Amenaces 

- Tendència l’increment del consum d’electricitat per habitant 
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4. Aspectes de sostenibilitat econòmica 
 
A. Memòria descriptiva 
 
4.1. Estructura econòmica general del municipi 
 
Les activitats econòmiques tradicionals de Ribes de Freser han estat la pagesia i l’explotació de mines 
de la zona. Amb l’arribada de la revolució industrial les activitats varen anar canviant amb la instal·lació 
de fàbriques de paper i de colònies industrials tèxtils. El desenvolupament d’aquestes fàbriques i colònies 
va anar molt lligat als 3 rius que travessen el municipi, gràcies a la força de l’aigua per obtenir energia. 
 
Amb la crisi que es va produir en el sector durant els anys 70, la Vall de Ribes va optar per reconvertir en 
part les seves activitats enfocant-les més cap al turisme però sense oblidar les seves arrels. 
 
Actualment, les activitats turístiques tenen gran importància en el municipi gràcies a l’oferta de turisme de 
muntanya i la proximitat amb estacions d’esquí com la de Vall de Núria. 
 
A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes de 
l’Anuari Econòmic Comarcal 2005 de Caixa de 
Catalunya es determina que, durant l’any 2004 es 
va produir un increment important del Valor Afegit 
Brut (VAB) de la comarca (2,48%) comparat amb 
l’any 2003 (-0,5%). Aquest fet s’explica a partir de 
la davallada que varen patir els sectors primari i 
industrial, compensats per l’augment de la 
construcció i el manteniment dels serveis a un ritme 
similar al de l’any anterior. 
El Valor Afegit Brut mesura el valor de la producció 
o riquesa que es duu a terme en una economia 
durant un període de temps determinat. Es calcula 
a partir de la diferència entre el valor de producció i 
el valor dels consums intermedis.  
 
Tal com s’observa a la figura, el sector primari va patir la caiguda més important del 2004 (-1,28%) però 
degut a què només representa el 2,2% de l’activitat total, no es tracta d’un factor determinant. La 
indústria també va tenir registres negatius (-0,5%) durant aquell any però més alts que el 2003 (-1,81%). 
El sector de la construcció, va superar notablement la disminució que va patir durant l’any 2003 amb un 
increment del 6,33% passant a ser el sector més dinàmic. Per últim, els serveis varen registrar uns valors 
semblants als de 2003 amb un increment del 3,17%. 
 
En resum, el creixement acumulat de la comarca durant el període 2000-2004 es situa al 7,6%, per sota 
de la mitjana catalana (11,3%). 

 
Font: IDESCAT 

Figura 122: Creixement del PIB per sectors en % al Ripollès 
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Pel que fa a les dades obtingudes del nombre d’establiments d’empreses i professionals per grans 
sectors d’activitat del 2002 que es mostren a la figura anterior, cal anomenar que més de la meitat dels 
establiments del municipi (66%) es dediquen al sector terciari. Si aquestes dades del sector terciari es 
comparen amb les dades comarcals, s’observa que la tendència és molt similar i que la representació és 
pràcticament la mateixa.  
Els altres sectors com la construcció, la indústria i els professionals i artistes tenen una representació 
equitativa al voltant del 11% cadascun. Al Ripollès, la construcció és el sector més important després 
dels serveis. 
 
 
4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 
 
El nucli de Ribes de Freser va desenvolupar un gran increment de les activitats industrials durant l’època 
de la revolució industrial juntament amb l’explotació minera. Malgrat tot, Ripoll sempre ha exercit una 
influència sobre Ribes degut a la importància que té com a capital pels serveis de què disposa juntament 
amb la oferta de treball que ofereix. La majoria dels desplaçaments per treball que es realitzen cap a fora 
del municipi i dins de la comarca tenen com a principal destí Ripoll, i en segon lloc Campdevànol.  
 
Com a municipi més important de la Vall de Ribes, les activitats lúdiques com el turisme de muntanya o 
l’esquí durant la temporada d’hivern fan del municipi un punt de connexió i de trobada entre les diferents 
valls i les estacions d’esquí de la zona (Vall de Núria i La Molina). 
 
 
4.3. Mercat de treball i població activa 
4.3.1. Població activa i mercat de treball 
 
Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT), es realitza la determinació de la població activa 
i del mercat de treball del municipi de Ribes de Freser. 
 
Les dades corresponen a la població existent a l’any 2001, 
on hi havia un total de 2.005 habitants dels quals 1.793 
eren majors de 16 anys. 
Del total de població, 1.024 persones eren inactives i les 
976 restants computen com a població activa, de les quals 
el 92% es trobaven ocupats, és a dir, 903 persones. El 7% 
es trobava sense ocupació (66 persones) i l’1% buscava la 
seva primera ocupació (7 persones). 
 
Segons l’Anuari Econòmic d’Espanya 2005 de la Caixa, el nivell econòmic de Ribes de Freser es situa en 
uns valors de renda familiar disponible per habitant (RFDH) d’entre 13.500 i 14.500 €. La RFDH es pot 
tenir en compte com a indicador del nivell mig d’ingressos disponibles per habitant. La taxa de variació 
de la renda familiar en el període 1998-2003 ha estat d’entre el 34 i el 42 %. 
 
 
4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball 
 
Les dades de població major de 16 anys ocupada per 
sectors d’activitat que es mostren a la figura, indiquen 
que el sector dels serveis és el que representa el 
56,5% dels ocupats del municipi (510 persones). 
Aquest sector ha experimentat un increment dels 
seus llocs de treball en els darrers anys. 
En segon lloc, es troba la indústria, amb un total de 
238 persones i una representació del 26,3% de la 
població ocupada. 
 
El sector de la construcció es troba en tercer lloc amb 
una representació del 13,5%. En el període del 1996 
al 2001 va experimentar un increment del 3% 
respecte a la seva representació, el que es tradueix 
en 42 persones més. 
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Figura 124: Percentatge d’ocupació a Ribes de 
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El sector agrícola manté una tendència aproximadament constant en els 10 anys que dura el període 
d’estudi. La seva representació és del 3,6% de la població ocupada. 
 
La localització de l’ocupació es mostra a la següent figura, on s’observa que el 41% de la població que 
treballa al municipi també hi resideix. El 31% de la població treballa fora del municipi o de la comarca i el 
28% dels ocupats no resideixen a Ribes de Freser. 

 
4.3.3. Atur i nivells de protecció 
 
L’atur a Ribes de Freser ha experimentat una disminució des de l’any 1994, que es situava en els 114 
aturats. Des d’aquell any fins al 2004, la tendència que ha seguit la taxa d’atur ha estat favorable fins a 
arribar a un mínim insòlit de 40 persones aturades en tot el municipi.  
 
En tot el període d’estudi hi ha hagut un mínim relatiu que es va donar al voltant del 1991 que va 
significar una disminució del nombre d’aturats del 55% respecte l’any 1988. 
 
A l’any 2004, el nombre d’aturats era de 40 persones, el que representa un 2% de la població total del 
municipi.  

Referent a la distribució dels aturats per grans sectors d’activitat que es mostra a la figura, s’extreu que el 
major nombre d’aturats del municipi pertanyen al sector serveis amb 20 aturats (50%). El sector industrial 
és el segon en quant a nombre d’aturats amb 15 persones que representen el 37,5% del total d’aturats. 
Els altres sectors tenen menor representació d’atur amb uns valors del 7,5% en el cas de la construcció, i 
del 2,5% tant en l’agricultura com en els que no tenien una ocupació anterior.  
Cal tenir en compte que si es compara el nombre d’aturats amb el nombre d’ocupats per sector, 
l’industrial és el que presenta un percentatge més elevat d’aturats respecte d’ocupats, concretament més 
del 6%.  
 
Referent a la població inactiva, cal esmentar que al 2001 hi havia 1.029 persones que es consideraven 
dins d’aquesta categoria. La seva distribució es mostra a continuació: 
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Figura 126: Localització de l’ocupació a Ribes de Freser.2001
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La majoria de la població no activa són jubilats o pensionistes. En segon lloc, la major representació ve 
donada pels escolars i estudiants amb una quarta part de la població inactiva. La gent que realitza feines 
de la llar representa aproximadament un 10% del total de la població i els incapacitats permanents i les 
persones que es troben en altres situacions tenen una representació aproximadament similar. 
 
 
4.4. Anàlisi del sector primari 
 
4.4.1. Agricultura 
 
El sector primari a Ribes de Freser representa el 3,6% de la població ocupada durant el 2001, el que 
indica que el sector té 33 persones ocupades de les 2.044 que viuen al municipi. 
 

Per determinar el funcionament i l’organització del sistema agrari al municipi de Ribes de Freser, s’han 
pres les dades del Cens Agrari de 1999 realitzat per l’Institut d’Estadística de Catalunya juntament amb 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 
És interessant remarcar que les dades del Cens les han proporcionades els propietaris i que és possible 
que en algun cas es produeixin variacions en les dades de superfície i siguin menors a les existents 
degut a la no declaració d’alguns terrenys per part dels propietaris.  
 
Segons el Cens, al 1999 hi havia una superfície agrària total de 2.861 ha, però s’ha reduït un 58% 
respecte la superfície que hi havia a l’any 1989. Segons l’evolució que ha seguit la distribució de la 
superfície forestal des de l’any 1982, s’observa que es varen incrementar totes les superfícies en el 
període comprès entre 1982 i 1989 però que es varen tornar a reduir en els 10 anys següents. En resum, 
a l’any 1999 gairebé tots els tipus d’explotació tenien una superfície menor que la que disposaven durant 
el 1982. A la taula següent es mostra aquesta evolució: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAU 
Any 

Terres llaurades Pastures permanents 
Total SAU Terreny forestal Altres Total 

1999 75 1187 1262 1516 83 2861 

1989 160 2792 2952 2625 1321 6898 

1982 222 1174 1396 1856 1009 4261 
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estudiants
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Figura 129: Distribució de la població no activa. 2001
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Taula 83: Distribució de la superfície agrària a Ribes de Freser (ha).
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En la gràfica s’observa que el terreny forestal té una 
representació del 53% respecte del total de la 
superfície agrària, i les pastures permanents, una de 
les activitats tradicionals del municipi, tenen una 
superfície que ocupa el 41% del sòl agrari amb 1.187 
ha. Les terres llaurades juntament amb les pastures 
permanents formen la Superfície Agrícola Utilitzada 
(SAU). S’observa que la proporció de SAU respecte al 
terreny forestal és menor degut a la davallada de les 
activitats ramaderes del municipi durant els darrers 
anys. Els altres tipus de sòl agrari representen el 3% 
amb 83 ha. 
 
A la taula en la que es mostren els aprofitaments de la 
SAU, s’observa que la classificació “altres” és la que té 
una superfície més elevada degut a què també inclou 
la superfície forestal. Tot i que el nombre de les 
explotacions de terres llaurades, de pastures permanents i de la categoria altres és aproximadament la 
mateixa, la superfície que ocupen les primeres és molt més reduïda (74 ha). 
 
Amb aquesta taula s’arriba a la conclusió que la superfície mitja de les explotacions de conreus herbacis 
es troba al voltant de les 2,7 ha, en les pastures permanents el valor mig és de 21,17 ha i en el cas 
d’altres tipus d’aprofitaments la superfície mitja és de 28 ha. 

 
 
 
 
 

 
 
 

A continuació es mostra el nombre d’explotacions i la superfície censada al municipi de Ribes de Freser.  
 

 
 

S’observa que el nombre d’explotacions total al municipi durant l’any 1999 era el més baix des del 1982, 
tot i que la gran reducció ja s’havia fet notar a l’any 1989. 
 
Les explotacions que es duen a terme sense terres han seguit la mateixa tendència durant tot el període 
d’estudi. 
 
Referent a les explotacions amb terres, les que tenen ramaderia presenten un gran nombre 
d’explotacions respecte l’àrea que ocupen (58 ha / explotació). En les que no hi ha ramaderia, el cas és 
diferent ja que tan sols hi ha 4 explotacions per a gairebé les mateixes hectàrees amb el que s’assoleix 
una mida mitjana per explotació de 351,75 ha. Aquestes també es veuen afectades per la davallada 
general del nombre d’explotacions de manera que passen de tenir 37 explotacions al 1982 a tenir-ne 4 al 
1999.  
 

 Terres llaurades Pastures permanents Altres 

 herbacis(inclou guarets i hortes famil.) prats o prades permanents  
explot 27 23 25 

ha 74 487 700 

 Amb terres Sense 
terres 

Total 
explotacions 

 amb ramaderia sense ramaderia amb SAU amb altres terres total   
Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot.  
1999 25 1.453 4 1.407 28 1.261 26 1.599 29 2.861 1 30 
1989 28 1.541 6 5.358 33 2.953 25 3.946 34 6.899 2 36 
1982 55 1.407 37 2.854 74 1.396 79 2.865 92 4.261 1 93 

Pastures 
permanents

41%

Terreny 
forestal

53%
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3%

Terres 
llaurades
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Figura 130: Distribució de la superfície agrària a 
Ribes de Freser. 1999 
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Taula 84: Aprofitaments de la SAU. 1999 

Taula 85: Nombre d’explotacions i superfície (ha) censada a Ribes de Freser. 1999
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Pel que fa a les terres amb SAU la superfície es manté aproximadament igual mentre que el nombre 
d’explotacions es veu reduït a mesura que passen els anys. El mateix succeeix amb les altres terres. 
 
De manera general s’observa que cada cop hi ha menys explotacions que es reparteixen la mateixa 
superfície, el que indica que les grans empreses són les que estan controlant la majoria de les 
explotacions. aquest fet es veu agreujat amb la disminució de gent que es dedica al sector primari. 
 
A la figura es mostra la classificació del nombre d’explotacions i la superfície que ocupen respecte les 
seves dimensions. A partir d’aquesta representació se n’extreu que la distribució de la majoria de les 
explotacions (8) tenen una mida d’entre 20 i 50 ha i disposen d’un total de 254 ha. Hi ha 7 explotacions 
que es troben entre les 50 i les 100 ha i ocupen un total de 526 ha. Malgrat tot, la major superfície es 
troba en la classificació de 200 o més ha en la que tan sols hi ha 3 explotacions extensives.  
 
Les classificacions més minoritàries són les explotacions que tenen unes mides d’entre 2 i 5 ha i les que 
es troben entre les 5 i les 10 ha, de les que es troben 3 i 1 explotacions respectivament.  

 
Pel que fa a les personalitats jurídiques de les explotacions que es mostren a la taula següent, la majoria 
de les explotacions (80%) pertanyen a persones físiques i representen el 94% de la Superfície Agrícola 
Utilitzada però pel que fa a la superfície total, no arriben al 50%. Les entitats públiques tan sols disposen 
de 2 explotacions amb l’1,3% de la SAU però tenen el 38,8% de la superfície total. Les societats tenen 
una explotació de 280 ha i la SAU ocupa 16 d’aquestes hectàrees. Amb menor superfície hi ha les altres 
condicions jurídiques que disposen de 34 ha repartides en 2 explotacions. Posteriorment es troba la 
Societat Agrària de Transformació (SAT) amb 16 ha i 10 de SAU.  
En total, hi ha 30 explotacions amb una superfície total de 2.861 ha, de les quals el 44% són Superfície 
Agrícola Utilitzada. 

 Persona 
física Societat Entitat 

pública 
Societat agrària de 

transformació (SAT) 
Altres condicions 

jurídiques Total 

Explotacions 24 1 2 1 2 30 
Superfície 
total (ha) 1420 280 1111 16 34 2861 

SAU (ha) 1188 16 16 10 32 1262 

 
En la següent taula, en la que es mostren les dades dels tipus de producció i la seva superfície a l’any 
2004, a Ribes de Freser els prats són els que disposen d’una superfície més elevada amb 1.496 ha. En 
segon lloc es troben els erms de pastura (710 ha) i el bosc cobert (397 ha). Els conreus de secà, els 
farratges i els tubercles tenen una extensió molt més reduïda.  
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Tipus de producció  Superfície (ha) 

Conreus de secà 54 
Prats 1496 
Bosc cobert 397 
Erms pastura 710 
Farratges 52 
Tubercles 2 

 
A partir de la taula que mostra l’evolució de les explotacions al llarg del període comprés entre 1982 i 
2004 s’aprecia una disminució tant del nombre d’explotacions com de les superfícies de cada explotació. 
En el cas de les hortalisses, aquest fet és molt acusat ja que es passa de tenir 70 explotacions amb un 
total de 17 ha a l’any 1982 a tenir-ne 3 amb una superfície total de 6 ha a l’any 1999.  

 
 
 

 
 

1982 1989 1999 2004 
Tipus de cultius 

Explotacions Superfície 
(ha) Explotacions Superfície 

(ha) Explotacions Superfície 
(ha) 

Superfície 
(ha) 

Arrels i 
tubercles total 11 7 1 9 0 0 2 

secà 37 128 17 76 14 46 52 
regadiu 0 0 0 0 0 0 - 

Farratges 
verds anuals 

total 37 128 17 76 14 46 52 

secà 30 33 4 24 3 6 - 
regadiu 1 1 0 0 0 0 - Alfals 

total 31 34 4 24 3 6 - 
Farratges 

verds 
plurianuals 

total 16 25 6 34 1 1 - 

secà 64 15 5 6 2 6 - 
regadiu 6 2 0 0 1 0 - Hortalisses 

total 70 17 5 6 3 6 - 
Hortes 

familiars total d.i. d.i. d.i. d.i. 11 18 - 

Altres 
conreus total d.i. d.i. d.i. d.i. 1 1500 - 

Taula 87: Superfícies i produccions agrícoles a Ribes de Freser. 2004 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

d.i.: dades insuficients 
Font: IDESCAT i Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Taula 88: Evolució dels tipus de cultiu a Ribes de Freser.



 
248 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

4.4.2. Ramaderia 
 
A partir de les dades del Cens Agrari de 1999, es 
coneix que hi havia un total de 63 explotacions 
d’entre els set tipus d’espècies ramaderes. La 
diferència en el nombre d’explotacions entre l’any 
1982 i el 1999 indica una disminució del 60,3% a 
nivell general. Aquest fet no implica 
necessàriament una disminució del nombre de 
caps de bestiar. 
 
Amb l’evolució que mostra la figura des de l’any 
1982 fins al 1999 se n’extreu que les explotacions 
que han patit una davallada més important han 
estat els porcins amb una disminució de gairebé el 
95% i els equins amb una reducció de les 
explotacions del 80%. 
 
Les explotacions que han mantingut una tendència 
de disminució més moderada al llarg de l’interval 
d’estudi han estat les d’ovins i les de bovins, 
mentre que les d’aviram i les de conilles mares són 
les que presenten unes tendències a la disminució 
més elevades. 
 
Pel que fa a les proporcions d’explotacions 
respecte a cada espècie, cal esmentar que les de 
bovins són les que tenen major representació 
(31%) amb un total de 20 explotacions. D’aviram hi 
ha un total de 14 explotacions que representen el 
22,2%. Posteriorment es situen les explotacions de 
conilles mares amb 12 explotacions i una proporció 
del 19% respecte el total. Les explotacions de 
cabrum i d’oví es troben a uns nivells molt similars 
amb un 10 i un 11% respectivament. Les menys 
significatives en quant al nombre d’explotacions 
són les d’equins i les de porcins amb un 2 i un 5% 
cadascuna. 
 
Tant al municipi de Ribes de Freser com a la comarca en general, s’està produint un canvi dins del sector 
boví, ja que s’estan reduint les quantitats de vaquí per a l’obtenció de llet i s’està incrementant el vaquí 
de carn extensiu. A més, degut a què un dels requisits és que la criança es dugui a terme a l’aire lliure i 
en règim extensiu o semiextensiu amb una alimentació basada en les pastures, fa de Ribes de Freser i 
de la comarca sencera un indret ideal per a potenciar aquest tipus d’explotacions. Aquest canvi a dins del 
sector es veu influenciat per la creació de la Indicació geogràfica protegida de la Vedella dels Pirineus. 
 
A continuació es mostra l’evolució del nombre d’explotacions i dels caps per espècie que hi havia a Ribes 
de Freser en el període de 1982 a 1999: 

 

 Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles 
mares Equins Total 

explotacions 
Any explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps  
1999 20 1.313 7 1.135 6 55 1 3 14 386 12 86 3 8 63 
1989 23 1.126 9 1.369 8 93 7 12 13 205 13 82 9 50 82 
1982 29 873 12 1.979 16 113 17 243 38 1.808 32 237 15 33 159 
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Taula 89: Evolució del nombre d’explotacions i del nombre de caps per espècie a Ribes de Freser. 

Font: Cens Agrari 1999 
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Tot i que la tendència general que presenten les explotacions és a reduir, això no indica necessàriament 
que el nombre de caps de bestiar també es redueixi. En el cas dels bovins, les explotacions tendeixen a 
disminuir però els caps de bestiar cada cop augmenten més degut als canvis dins del sector que s’han 
comentat anteriorment. La disminució de l’activitat ramadera es veu influenciada per l’augment de 
l’ocupació en el sector dels serveis i en de la construcció.  
 
Pel que fa la nombre d’unitats ramaderes 
procedimentals (URP) de Ribes de Freser, s’observa 
que més del 88% d’aquestes pertanyen a les 
explotacions de bovins (1022 URP) i es troben 
distribuïdes en 20 explotacions. Els ovins representen 
gairebé el 10% de les unitats ramaderes totals, és a 
dir, 114 URP que es reparteixen en 7 explotacions. 
Les altres espècies tenen unes representacions 
menors de l’1%.  
 
A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, s’observa que 
la tradició de Ribes de Freser des de fa molts anys ha 
estat la ramaderia de bovins tant en les antigues 
rutes transhumants (que encara existeixen), com en 
les granges productores de llet i de carn de 
l’actualitat. 
 
L’evolució de les unitats ramaderes al municipi es mostra a la taula següent:  
 

 Total Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles 
mares Equins 

Any explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR 
1999 63 1156 20 1022 7 114 6 6 1 1 14 6 12 2 3 6 
1989 82 1084 23 900 9 137 8 9 7 4 13 3 13 1 9 30 
1982 159 1073 29 724 12 198 16 11 17 88 38 28 32 4 15 20 

 
A la taula s’aprecia una disminució general pel que fa al nombre d’explotacions, mentre que en 
determinades espècies estan augmentant el nombre d’unitats ramaderes, com és el cas dels bovins. Des 
de 1982 s’està produint un canvi en el sector ramader que està afectant al nombre d’explotacions.  
 
A la figura següent s’observa que la tendència general que presenten les espècies en quant al nombre 
de caps de bestiar és a disminuir juntament amb el nombre d’explotacions. Hi ha determinats casos 
concrets com el boví o l’aviram en els que sembla que tornen a incrementar el seu nombre tot i que han 
patit una davallada important. Les altres espècies semblen mantenir una certa estabilitat amb tendència 
cap a la baixa. 
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Per a la determinació de les unitats ramaderes per hectàrea a Ribes de Freser s’ha calculat el total de 
bestiar boví, oví i de cabrum i s’han dividit per les hectàrees de superfície agrícola utilitzada en les 
pastures permanents. Els resultats es mostren a la taula següent: 

 SAU total SAU pastures permanents UR UR / ha 

1999 2.861 1.187 1.142 0,96 
1989 6.898 2.792 1.046 0,37 
1982 4.261 1.174 933 0,79 

 
A partir de les dades de la taula, s’observa que la relació que hi ha entre les UR i la SAU és baixa, ja que 
les variacions en la superfície agrícola no semblen afectar a la quantitat de bestiar. Aquest fet s’explica 
amb la gran representació de què disposa el sector boví juntament amb l’herència encara vigent de les 
rutes transhumants cap a l’alta muntanya. De manera que la superfície agrícola de pastures al municipi 
no la utilitzen totes les explotacions, i cada cop es redueix més pels requisits que estableix la producció 
de vaquí per carn (criança a l’aire lliure en règim extensiu). 
 
 
4.4.3. L’explotació de boscos 
 
El municipi de Ribes de Freser disposa d’una gran extensió forestal que ocupa 2651,23 ha i que 
representen un 62,9% % del territori. 
 
Amb tal extensió de boscos, és necessari que les propietats privades disposin de Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o bé Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF) per tal de gestionar 
adequadament aquestes masses i determinar unes pautes per als seus aprofitaments. 
 
 
4.4.3.1. Boscos de propietat pública 
 
Ribes de Freser disposa de 8 boscos de propietat pública que pertanyen al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. La superfície total d’aquestes forests és de 1.160 ha, és a dir, el 27,6% de l’àrea 
municipal. 

CUP Nom de la forest Superfície (ha) 

29 Bac de la Quintana 166,47 
30 Bosc de la Vila 323,43 
31 Coma de Batet 148,45 
32 Coma de Ventolà 158,7 
56 Coma de Batet i Ventolà 32,8 
59 Confrons 78,64 
61 Bac de l'Heura 120,69 
66 Comuns de Bruguera 130,82 

 Superfície total 1.160 

 
4.4.3.2. Boscos de propietat privada 
 
A la comarca hi ha 67.258 ha de forests privades, de les quals 23.627 ha tenen 134 PTGMF i 62,52 ha 
estan gestionades per quatre PSGF. Les forests privades a la comarca representen un 79,4% del total de 
boscos. 
 
Concretament, a Ribes de Freser hi ha 1 PTGMF que suposa la gestió de 51,74 ha i no hi ha cap 
parcel·la que es gestioni amb Plans Simples de Gestió Forestal. 

Taula 91: Evolució de les unitats ramaderes per superfície agrícola a Ribes de Freser 

Font: IDESCAT 

Taula 92: Boscos de propietat pública de Ribes de Freser.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és un document d’ordenació forestal per als boscos privats en 
el que es programen una sèrie d’activitats de treball per a la gestió i la millora en un termini màxim de 30 
anys. Són d’iniciativa privada i els ha d’aprovar el Centre de la Propietat Forestal. 
 
El Pla Simple de Gestió Forestal és aplicable per a finques de menys de 25 ha i que permet planificar a 
mitjà i llarg termini unes actuacions de millora per a les finques. 
 
Els dos tipus de Plans són en els que s’ha de basar la Certificació Forestal a Catalunya. 
 
4.4.4. Activitats extractives 
 
A Ribes de Freser la majoria de les activitats extractives que es troben en zona de domini públic hidràulic 
estan finalitzades, tot i que encara n’hi ha algunes com la de la Colònia Fàbregues o la del Pont de la 
Cabreta que es troben en actiu però no han iniciat la seva restauració. S’observa que totes les activitats 
que es troben en zones de domini públic hidràulic exploten graves i es troben subjectes a la Llei 29/1985 
d’aigües. Les 10 explotacions existents (inclòs les acabades) estan repartides entre l’Ajuntament de 
Ribes de Freser i 3 empreses: Cop. Germans Marty S.A., Josep Sanjaume Morera i els Àrids Sanjaume. 
 

Expedient 
(DMAH) 

Normativa 
reguladora Empresa explotadora Nom de 

l’explotació 
Recurs 
explotat 

Tipus de 
permís Situació actual Estat de 

tramitació 

94/60 Llei 29/1985 
d'Aigües 

AJUNTAMENT RIBES DE 
FRESER 

FRESER- NETEJA 
PONT MUNI Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 
finalitzada 

Resolta i 
amb fiança 

96/82 Llei 29/1985 
d'Aigües 

COP.GERMANS MARTY 
S.A. 

FRESER-COL. 
FABREGUES Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 
finalitzada Resolta 

99/04 Llei 29/1985 
d'Aigües 

COP.GERMANS MARTY 
S.A. 

PRESA COLÒNIA 
FÀBREGUES Graves Autorització 

d'explotació - Informada 

92/08 Llei 29/1985 
d'Aigües 

COP.GERMANS MARTY 
S.A. 

FRESER-
COL.FABREGUES Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 
finalitzada Informada 

00/18 Llei 29/1985 
d'Aigües 

COP.GERMANS MARTY 
S.A. 

COLONIA 
FABREGUES Graves Autorització 

d'explotació 

Activitat en actiu 
i restauració no 
iniciada 

Informada 

94/15 Llei 29/1985 
d'Aigües 

SANJAUME 
MORERA,JOSEP 

FRESER-
COLONIA 
PERRAMON DE 
BAIX 

Graves Autorització 
d'explotació 

Activitat 
finalitzada Resolta 

92/07 Llei 29/1985 
d'Aigües 

SANJAUME 
MORERA,JOSEP 

FRESER-LA 
CORBA Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 
finalitzada Resolta 

92/04 Llei 29/1985 
d'Aigües 

SANJAUME 
MORERA,JOSEP 

FRESER-
COL.HERRAND Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 
finalitzada Resolta 

97/87 Llei 29/1985 
d'Aigües ARIDS SANJAUME S.A. FRESER-PONT 

CABRETA Graves Autorització 
d'explotació 

Activitat 
finalitzada Resolta 

00/17 Llei 29/1985 
d'Aigües ARIDS SANJAUME S.A. PONT DE LA 

CABRETA Graves Autorització 
d'explotació 

Activitat en actiu 
i restauració no 
iniciada 

Informada 

Al terme municipal de Ribes de Freser hi ha 3 explotacions abandonades. Dues d’aquestes realitzaven 
explotacions de roca calcària i una extreia gresos.  
El grau d’autorecuperació que presenten indica l’estat en què es troben prenent com a referència l’entorn 
i determinant la capacitat de regeneració espontània. S’observa que en els casos de Ribes de Freser hi 
ha dues explotacions abandonades que presenten un bon grau d’autorecuperació mentre que la que era 
una fàbrica de ciment l’autorecuperació és baixa. 
 
Taula 94: Activitats extractives abandonades de Ribes de Freser. 

Codi Recurs 
explotat Nom de l'explotació Volum en m3 Grau 

d'autorecuperació 
Us anterior 

prioritari 
Incidències i 
comentaris 

256-307 Calcàries  Fàbrica de ciment 54947 Baix  Bosc natural 
mixt 

A un costat de 
l’AEA hi ha un 

tancat amb 
gossos per 

caçar senglar 

256-318 Calcàries  Pedrera 128763 Molt alt   Bosc natural 
mixt 

No es pot 
accedir amb 

vehicle 

256-319 
Gresos 
(roques 

silíciques) 
Pedrera 31404 Alt  Bosc natural 

planifoli - 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Taula 93: Activitats extractives en domini públic hidràulic 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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4.5. Anàlisi del sector secundari 
 
4.5.1. Nombre i tipus de indústria per sectors d’activitat 
 
El sector industrial és el que té més població 
ocupada després del sector serveis amb 238 
persones, però és el que presenta una taxa 
d’atur més elevada respecta al nombre 
d’ocupats.  
 
La major part d’indústries del sector es 
dediquen a l’edició i els mobles, de les que es 
troben 8 empreses. 
 
En segon lloc hi ha les empreses de productes 
alimentari i les que es dediquen a l’energia i 
l’aigua amb 4 empreses cada subsector. 
 
Els subsectors del tèxtil i confecció i la indústria 
classificada en altres categories tenen el tercer 
lloc amb 3 empreses cadascun. 
 
Finalment, la transformació de metalls i la química són els que tenen una menor representació. La 
transformació dels metalls té dues empreses al terme municipal i la química en té una. 
 
4.5.2. Ubicació i característiques de les zones industrials 
 
Malgrat el sector industrial al municipi de Ribes de 
Freser representi un 26% del total d’establiments 
industrials, es tracta d’un municipi amb una 
població de poc més de 2.000 habitants i les zones 
industrials no es troben concentrades en polígons.  
 
Hi ha determinades empreses que tenen gran 
importància tant al municipi com a la comarca com 
poden ser “Fontaga S.A. – Aigua de Ribes”, 
Fusteria del Freser S.L., el Grup Max Plàstic o 
Rigat tèxtil S.L. Aquestes empreses són les que 
representen el motor de les activitats industrials a 
Ribes. 
 
L’empresa Fontaga S.A. – Aigua de Ribes, està 
situada a la carretera de Barcelona a Puicerdà km. 
116.9. Està situada al sud del municipi a tocar de la 
llera del Freser per tal de realitzar l’explotació del 
recurs. La mateixa planta es dedica a la fabricació 
dels envasos, realitzen les analítiques pertinents, 
l’envasat del producte i la seva distribució. 
 
L’empresa Max Plàstic del Max Grup es troba al 
nord del municipi a la carretera que va fins a 
Queralbs. És una empresa dedicada a la fabricació 
de peces d’enginyeria o peces funció i la 
transformació de materials termoplàstics.  
L’empresa Rigatex (Rigat Tèxtil S.L.L.) és una tèxtil 
fundada l’any 2000 especialitzada en el disseny, el 
desenvolupament i l’acabat de teixits de llaneria i 
panyeria d’alta qualitat. Es troba a la carretera 
Barcelona-Puigcerdà a prop de llera del Freser. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICC 
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4.5.3. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental 
 
4.5.3.1. Incidència sobre la contaminació atmosfèrica 
 
Considerant els tipus d’activitats de Ribes de Freser, les emissions de gasos que cal esperar 
procedeixen de la combustió de les calderes de la indústria tèxtil i de les activitats extractives que es 
duen a terme. Els focus emissors estan inclosos en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants 
de l’Atmosfera (CAPCA) i estan sota control per part d’un Organisme de Control Ambiental (OCA).  
 
D’acord amb les dades facilitades pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya hi ha 2 empreses 
inscrites al CAPCA amb un total de 5 focus emissors. 
 

Empresa Nombre de focus emissors 
Rigat tèxtil SLL (abans Acabados Pirineos) 4 
Àrids Sanjaume SA 1 

 
Els focus d’emissió de les empreses es descriuen a la taula següent: 
 

Focus emissor Nombre de focus emissors 
Generadors de vapor (fuel-oil) 1 
RAME extracció  2 
Calderes 1 
Focus difús  1 

 
El focus difús pertany a les extraccions d’àrids, ja que l’origen de les partícules sedimentables no és 
concret sinó que afecta a gran part de l’explotació.  
 
4.5.3.2. . Incidència per la producció de residus 
 
En els darrers anys s’ha produït un increment en el volum de producció de residus d’origen orgànic, llots 
de depuradora i envasos industrials.  
 
L’increment dels envasos industrials és degut a l’augment en la utilització d’aquests. El destí final de la 
majoria dels residus és la deposició controlada a l’abocador de les Llosses. Per altra banda, hi ha restes 
vegetals que s’envien a la deixalleria i que en representen el 28% dels residus totals. 
 
Segons la declaració de residus industrials de l’any 2004 proporcionada per l’Agència de Residus de 
Catalunya, el volum total de residus no especials generats a Ribes de Freser va ser d’unes 438 Tm, 
mentre que el volum de residus especials va ser de 39 Tm. Dels residus no especials, 140 es 
valoritzaren, 51 s’enviaren a la depuradora, 221 es dipositaren controladament i 16 es varen gestionar 
per altres mètodes. Pel que fa als residus especials, 37 Tm es valoritzaren i la resta es va incinerar. 
Considerant les empreses que varen realitzar la declaració de residus del 2004 pertanyen principalment 
als sectors de l’alimentació (16,6%), el tèxtil (0,4%), el metal·lúrgic (18,6%), i el de manufactura de 
plàstics (42,4%).  
 
Referent a altres residus com els sanitaris, cal esmentar que els inclosos en el grup IV s’incineren, 
mentre que el destí final de la resta és la deposició en un abocador. En el cas dels residus ramaders, una 
part s’utilitza com a adob.  
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4.5.3.3. Incidència per la producció d’aigües residuals 
 
El 44% del consum d’aigua de Ribes de Freser el realitza el sector industrial. El major consum d’aigua de 
la xarxa el realitza el sector de fabricació de productes diversos amb materials plàstics (6.351 m3/a). Un 
dels altres consums de xarxa més importants es troba en el sector de l’alimentació, en què per una 
banda s’utilitza en la fabricació de productes càrnics (290 m3/a) i en la conservació de la carn (1000 
m3/a), mentre que per altra banda, s’utilitza en la fabricació de productes de pastisseria (500 m3/a).  
 
Referent als consum procedents de fonts pròpies, cal esmentar que els més importants venen originats 
per l’empresa dedicada a l’envasament d’aigua mineral (80.617 m3/a), els acabaments tèxtil (54.894 
m3/a), essent la fabricació de productes diversos amb matèries plàstiques la que presenta uns valors 
més elevats de consums. 
Pel que fa als abocaments, la major quantitat d’aigua abocada és la que s’utilitza en la fabricació de 
productes derivats de matèries plàstiques amb una representació del 55%. El sector tèxtil també 
presenta una importància considerable en els abocaments (37%). El tercer gran grup l’ocupa 
l’envasament d’aigua mineral amb una representació del 7%. Finalment, la resta es distribueix entre el 
rentat, la neteja i el tenyit de peces tèxtils. 
 
4.5.3.4. Incidència per sorolls 
No s’han detectat incidències per sorolls degut a les activitats industrials a Ribes de Freser. Els polígons 
industrials tenen una localització relativament apartada del nucli urbà. Els únics problemes poden ser 
deguts a activitats de petites empreses de l’interior del municipi com tallers, bars musicals, etc. però no 
es té constància de cap queixa.  
 

4.5.4. Incidència i riscos associats a les indústries 
El risc ambiental existent al municipi ve donat principalment per algunes de les activitats industrials que 
s’hi duen a terme i es poden classificar en: 

• Risc d’incendi ocasionat per activitats industrials i la proximitat de zones boscoses al municipi.  

• Contaminació de les aigües degut a la activitat industrial i agrícola i ramadera, malgrat la seva 
importància al municipi sigui poc rellevant. 

• Transport de mercaderies perilloses: degut a les activitats industrials.  

 

4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis 
4.6.1. Caracterització del sector terciari 
 
A Ribes de Freser, les empreses que pertanyen el sector serveis  (tant els que són de comerç al detall 
com els que no) tenen una representació del 66% respecte del nombre total d’establiments del municipi 
amb una quantitat de 145 establiments. 
 
Referent a la ocupació de cada subsector dels serveis cal anomenar que dóna feina a 631 persones de 
les 903 que estan ocupades.  
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A l’anterior figura s’observa que el major nombre d’ocupats es troba en el comerç i la reparació (21%). En 
segon lloc, la construcció representa el 19% del total d’ocupats. El següent grup amb una representació 
més destacada és el de l’hostaleria amb el 14% de l’ocupació. Els altres subsectors tenen una 
representació menor o igual al 10%. Els grups més minoritaris són el personal domèstic, la mediació 
financera, les immobiliàries, l’educació i els serveis classificats com a altres. 
 
 
Tal com es mostra a la taula següent, els subsectors dels serveis que estan incrementant la seva 
representació al llarg del temps són l’administració pública, la construcció, el comerç i la reparació i la 
sanitat. Els altres subsectors segueixen una tendència similar a la que duen durant els darrers anys. 
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Figura 138: Ocupats majors de 16 anys per branques d’activitat a Ribes de Freser. Any 2001 

Font: IDESCAT 
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4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial 
 
El comerç al detall a Ribes de Freser representa el 24% del total de les activitats del sector terciari. El 
subsector que té més importància és el dels productes alimentaris amb una representació del 48% i 
disposa de 26 establiments.  
En segon lloc es troben els articles per a la llar juntament amb el subsector dedicat a la roba i al calçat 
amb un 15% cadascun (8 establiments). 
Com a tercer grup més representatiu es troben els comerços no classificats en altres apartats (13%). Els 
establiments que venen productes químics i els de llibres i periòdics tenen una representació inferior al 
10%. 
 
4.6.3. Anàlisi de la intensitat comercial i dels hàbits de consum de la població 
 
Segons les dades que es mostren a la figura, la 
majoria dels comerços existents al municipi estan 
destinats a cobrir les necessitats bàsiques de la 
població i de les entitats municipals incloses dins 
del terme municipal de Ribes de Freser. A més, cal 
tenir en compte que és el nucli poblacional més 
important de la Vall de Ribes i que també ha de 
cobrir determinades necessitats d’altres nuclis 
pròxims més petits com Queralbs o Planoles. 
 
També cal tenir en compte que Ribes de Freser és 
un punt de trobada important per als turistes que 
tenen com a objectiu les activitats de muntanya 
com poden ser l’esquí o l’excursionisme i que per 
tant ha de tenir una oferta comercial adequada. 
 

4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis 
 
El sector dels serveis té una representació del 
42% amb 91 establiments de diferents 
tipologies. 
 
Segons les dades representades a la figura, 
s’observa que l’hostaleria és la tipologia de 
servei que té més representació amb 36 
establiments (40% aprox.). En segon lloc es 
troben els serveis personals amb 19 
establiments. El fet que tingui una quantitat 
elevada d’establiments d’aquest tipus indica 
una marcada influència turística fruit de 
l’atracció que produeixen els esports de 
muntanya i la proximitat d’estacions d’esquí 
com la de Vall de Núria o la Molina. 
 
Els altres subsectors es troben d’acord amb el 
que s’espera d’una població d’aquestes 
dimensions per tal de cobrir les necessitats referents als serveis. En cas de mancança d’algun tipus de 
servei degut a les dimensions de la població, es pot recórrer a la proximitat de la capital de comarca. 
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4.6.5. Anàlisi de l’oferta turística, turisme rural, d’espais naturals i esportius 
 
La comarca es troba dins la marca turística Pirineus juntament amb l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el 
Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès, la Val d'Aran i l'Alt 
Empordà amb l’objectiu de consolidar un model turístic per a totes les comarques dels Pirineus catalans. 
 
A continuació es mostren el nombre de places existents al 2006 al municipi de Ribes de Freser: 
 
Taula 95: Oferta turística a Ribes de Freser. 2006 

CATEGORIA NOM POBLACIÓ Nº HABITACIONS Nº PARCEL·LA Nº PLACES % PLACES 

Càmping 2ª Vall de Ribes Ribes de Freser 6 de 4-6 100 de 70m2 430  

TOTAL PLACES CÀMPINGS 430 40,7 

Turisme rural ARI Can Coderch Ribes Altes - Ribes 
de Freser 3 apartaments  19  

Turisme rural M-CP Mas Ventaiola Ribes de Freser 3 habitacions, 3 
apartaments  20  

TOTAL PLACES TURISME RURAL 39 3,7 

Alberg Cal Nuri Bruguera 4 habitacions  29  

Alberg Les Roques Blanques Ribes de Freser   80  

TOTAL PLACES ALBERGS 109 10,3 

Hotel 2* Catalunya Park Ribes de Freser 50 habitacions  100  

Hotel 2* Hotel Prats Ribes de Freser 30 habitacions  60  

Hotel 2* Hotel Sant Antoni Ribes de Freser 49 habitacions  98  

Hotel 3* Hotel Fanet-Caçadors Ribes de Freser 38 habitacions  76  

Hotel 1* Hotel Catalunya Ribes de Freser 23 habitacions  46  

Pensió 1* Hostal Moliné Bruguera 9 habitacions  18  

Pensió 1* Fonda Vilalta Ribes de Freser 18 habitacions  36  

Pensió 2* Hostal Porta de Núria Ribes de Freser 22 habitacions  44  

TOTAL PLACES HOTELERIA 478 45,3 

  TOTAL DE PLACES 1.056 100 
Font: Consorci Ripollès Desenvolupament 
 
Segons aquestes dades, els càmpings representen el 40,7% del total de places d’allotjament, mentre que 
els hotels representen el 45,3%. Amb una menor representació es troben els albergs amb 109 places 
(10,3%) i el turisme rural amb 39 places (3,7%). 
 
Durant l’hivern, predomina la temporada d’esquí amb gran afluència de turistes que s’allotgen 
bàsicament en hotels, pensions i albergs. En canvi, durant l’estiu, els càmpings arriben a uns 
percentatges d’ocupació propers al 100% degut a l’afluència del turisme que busca el contacte amb la 
natura. Això no indica que els hotels o pensions deixin d’exercir la seva activitat. D’aquesta manera, la 
demanda queda coberta durant tot l’any per als diferents tipus de turista. 
 
Actualment al municipi hi ha els següents establiments que proporcionen ofertes de rutes guiades pel 
territori, així com el lloguer de material d’esport o activitats culturals com museus: 

Tipus activitat Nom establiment 

Guies de muntanya Atlas Natura 

Visites guiades pel romànic Grup Ruris Amatores 

Guies de muntanya Carles Gel 

Lloguer d'equips per esports d'aventura Ski & Mountain 

Museu Ecomuseu de la Vall de Ribes 

 

Taula 96: Oferta d’activitats turístiques a Ribes de Freser. 2006

Font: Consorci Ripollès Desenvolupament 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Economia principalment basada en el sector serveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notable reducció de la taxa d’atur en els darrers anys 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sector terciari concentra el major percentatge d’ocupats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’establiments, d’empreses i professionals 
per grans sectors d’activitat (IAE) a Ribes de Freser. 

2002

Evolució de la taxa d’atur a Ripoll Percentatge d’ocupats a Ribes de Freser. Any 
2001. 

Ocupats per sectors a Ribes de Freser Localització dels ocupats. Any 2001
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Sector primari en retrocés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Disminució de la superfície agrària en un 58% 

en el període 1989-1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El nombre d’explotacions ramaderes disminueix 
progressivament però els caps de bestiar disminueix molt 
lleugerament, degut a que cada cop les explotacions són 
més intensives. 
 

Gestió dels boscos 
- La coberta forestal representa el 62,9% del territori, dels quals el 72,4% són de propietat privada 
- El 29,9% dels boscos privats de Ribes de Freser són gestionats a través de PTGMF 
 
Activitats extractives 
- Actualment sol hi ha dos activitats extractives en actiu: la Colònia Fàbregues i la del Pont de la Cabreta. 
- Resten activitats extractives en domini públic hidràulic sense restaurar 

Sector industrial dedicat principalment a l’edició de mobles 

 
 

• Les zones industrials a Ribes no es troben 
concentrades en polígons. 

 
• A Ribes de Freser hi ha industries importants a 

nivell comarcal: 
- Fontaga S.A – Aigua de Ribes, ubicada 

al sud del municipi, a tocar de la llera del 
Freser. 

- Max Plàstic, es troba al nord del municipi 
a la carretera que va fins Queralbs. 

- Rigatex (Rigat Tèxtil S.L.L), ubicada a la 
carretera Barcelona-Puigcerdà a prop de 

la llera del Fresser. 
 

Establiments d’empreses industrials per branques 
d’activitat. Any 2002 

Distribució de la superfície agrària a Ribes de Freser. 
Any 1999 

Distribució de les explotacions ramaderes
a Ribes de Freser. 1999 

Font: IDESCAT 

Font: Cens Agrari 1999

Font: IDESCAT 
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Principal activitat econòmica, el sector serveis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establiments d’empreses de serveis per
branques d’activitat (IAE) Any 2002 

Establiments d’empreses de comerç al detall.
 (IAE) Any 2002 

Ribes de Freser disposa d’un total de 1.056 places turístiques. 
Any 2006 
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Indicadors 
 

Indicador: 1. Dependència econòmica exterior 

Definició: 

L’objecte d’aquest indicador és avaluar el grau de dependència exterior per raons de treball. 
Reflexa les necessitats de mobilitat obligada que té el municipi, així com la fortalesa de 
l'economia local. 

Tipus Resposta 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*
ocupadaresidentPoblació

municipialtreballaqueocupadaPoblacióexterioreconòmicaaDependènci =  

Valor actual 57% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència - 

Observacions - 

 
 

Indicador: 2. Vulnerabilitat econòmica del municipi 

Definició: 

Aquest indicador mesura la concentració de l'ocupació segons sectors d'activitat. La diversitat 
econòmica local es pot considerar un aspecte clau en la sostenibilitat del municipi, ja que permet 
reduir el risc econòmic de dependre d'un únic sector d'activitat i genera estabilitat econòmica a 
mig i llarg termini. 

Tipus Estat 

Unitats Núm. d’ocupats 

Mètode de càlcul Vulnerabilitat econòmica del municipi = Quantitat de població ocupada 
per sectors 

Valor actual Agricultura-ramaderia: 33 
Indústria: 238 
Construcció: 122 
Serveis: 510 
(Any 2001) 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Augment  

Observacions El sector dels serveis és el sector econòmic que concentra el major 
nombre d’ocupats, tal i com succeeix en general a la resta de la 
comarca. 
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Indicador: 3. Proximitat de l’oferta comercial 

Definició: 

Aquest indicador avalua l'oferta local del comerç minorista a partir del nombre d'establiments de 
comerç al detall d'alimentació.  

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*lim'detlim'.'Pr
totalPoblació

entacióadallalentsestabdNúmcomercialofertaldeoximitat =

Valor actual 1,2% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya  

Tendència Augment 

Observacions - 
 
 
 

Indicador: 4. Taxa d’atur 

Definició: 

Aquest indicador avalua la taxa d'atur segons la població activa. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*''
activaPoblació
aturatsdNombreaturdTaxa =  

Valor actual 6,7% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions La taxa d'atur sobre la població activa, és un indicador estandarditzat 
que permet treballar i comparar amb altres municipis, o a nivell 
comarcal i de tot Catalunya.  
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Indicador: 5. Places turístiques per habitant 

Definició: 

Aquest indicador avalua la dependència municipal al turisme 

Tipus Pressió 

Unitats Places turístiques per habitant 

Mètode de càlcul 
totalPoblació

sturístiqueplacesdeNúmthabisticesPlacesturí .tan/ =  

Valor actual 0,5 plaça per cada habitant 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Consorci Ripollès 
Desenvolupament 

Tendència Augment 

Observacions - 
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.3.4. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 RIBES DE FRESER TÉ UN BON NIVELL D’OCUPACIÓ, SOBRETOT AL SECTOR SERVEIS 
 
Del total de la població (segons dades del 2001), el 92% està ocupada, mentre que el 7% està a l’atur i 
l’1% busca la seva primera feina. La renda familiar mitjana disponible per habitant està entre els 13.500 i 
els 14.500 €. De l’estructura sectorial, s’observa que el sector dels serveis és el que té un major nivell 
d’ocupació i evoluciona positivament (56,5% dels ocupats). En segon lloc, la indústria (26,3%) és la que 
dóna més ocupació, seguit de la construcció (13,3%) i l’agricultura (3,6%).  
 

 LA TAXA D’ATUR INDICA UNS VALORS FAVORABLES DES DE FA 10 ANYS 
 
Des de l’any 1994, la tendència que ha seguit l’atur ha estat favorable fins al punt d’arribar a tan sols 40 
aturats (2%) al municipi a l’any 2004. La distribució del nombre d’aturats es reparteix entre els sectors de 
tal manera que, el sector serveis té el major nombre d’aturats, en segon lloc la indústria i posteriorment la 
construcció i l’agricultura, de manera que les proporcions d’aturats es mantenen d’acord amb la proporció 
d’ocupats a cada sector.  
Pel que fa a la població no activa (50% del total de la població), la majoria són jubilats i pensionistes, 
posteriorment hi ha els escolars i estudiants, els que realitzen feines de la llar i els incapacitats 
permanents.  
 

 LA SUPERFÍCIE AGRÀRIA S’HA REDUIT UN 58% DES DE L’ANY 1989 
 
La disminució de la superfície agrària ha estat de més de la meitat en els darrers 15 anys. La disminució 
més important l’han patit les terres llaurades, passant d’unes 222 ha a tan sols 75 ha. Per altra banda, 
els terrenys forestals s’han mantingut més o menys estables juntament amb la superfície de pastures. 
Actualment, el terreny forestal representa el 53% de la superfície agrària, les pastures el 41% i la resta 
es distribueix entre les terres llaurades. Aquesta reducció tan important del sector agrari s’està produint 
de manera generalitzada degut a factors com la introducció de les grans empreses en el sector, 
juntament amb la poca superfície de pendent suau existent al municipi.  
 

 S’ESTÀ EXPERIMENTANT UNA INTENSIFICACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
 
Des de fa uns anys, s’ha detectat una disminució del nombre d’explotacions ramaderes (-60,3%), 
sobretot amb el cas dels porcins i els equins, mentre que els ovins i bovins han moderat el seu ritme de 
disminució. Tot i la disminució del nombre d’explotacions, el nombre de caps de bestiar ha incrementat 
en determinades espècies com és el cas dels bovins. Aquest fet indica una intensificació de les 
explotacions de manera que ocupen una menor superfície, no es necessita tant de personal al sector i la 
productivitat és, en principi, més elevada. D’aquesta intensificació en deriven problemes com la 
concentració de dejeccions entre d’altres.  
 

 RIBES DE FRESER DISPOSA DE 51,74 ha FORESTALS GESTIONADES MITJANÇANT PLANS 
TÈCNICS  

 
De les 67.258 ha de bosc privat a la comarca, 20.077 estan gestionades mitjançant Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal. Concretament, a Ribes de Freser hi ha 1 PTGMF que gestiona una superfície 
de 51,74 ha. Aquest document estableix les directrius per tal de realitzar les actuacions de manteniment i 
millora i conservació del bosc durant un període màxim de 30 anys.  
 
 

 A RIBES PREDOMINEN ELS SUBSECTORS D’EDICIÓ I MOBLES I EL D’ENERGIA I AIGUA 
 
La majoria de les indústries es dediquen a l’edició i els mobles, de les que hi ha 8 empreses. En segon 
lloc, el subsector de l’energia i l’aigua presenta una importància considerable tenint en compte 
l’existència d’una planta envasadora d’aigua al municipi. Per altra banda, el subsector dels productes 
alimentaris té una representació destacada, del que n’hi ha 3 empreses. La ubicació de les indústries es 
dóna arreu del territori sense que hi hagi un polígon industrial concret. 
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 EL SECTOR TERCIARI REPRESENTA EL 66% DEL TOTAL D’ESTABLIMENTS 
 
El sector terciari representa el 66% dels establiments amb una quantitat de 145 locals. El sector dóna 
feina a més del 60% de la població. Els que tenen una major representació dins el sector són el comerç i 
la reparació (21%) i la construcció (19%). L’evolució d’alguns dels subsectors com en el cas de 
l’administració pública, la construcció , el comerç, la reparació i la sanitat és molt positiva.  
 

 L’OFERTA COMERCIAL REPRESENTA EL 24% DE LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI 
 
D’entre els comerços, que representen el 24% del total d’establiments, els que tenen més importància 
són els productes alimentaris, els articles per a la llar i els de roba i calçat. Com a nucli municipal de la 
Vall de Ribes, aquest ofereix serveis que no hi ha en altres termes municipals. Referent als establiments 
comercials que no venen al detall, cal esmentar que el que té un pes major és l’hostaleria (40%), en 
segon lloc els serveis personals (20%) i posteriorment les immobiliàries (10%) i el transport (10%).  
 

 RIBES CONCENTRA LA MAJOR PART DE LES PLACES TURÍSTIQUES DE LA VALL 
 
El municipi disposa de 1.056 places turístiques repartides entre un càmping, dues cases de turisme rural, 
dos albergs i vuit hotels. El fet de ser el principal nucli de la Vall de Ribes, a més de la seva localització li 
confereixen unes característiques que atrauen el turisme i afavoreixen la concentració de places 
turístiques. 
Al municipi de Ribes hi ha dos places turístiques per habitant permanent al municipi, segons la tipologia 
del municipi i del turista que acudeix, es consideren suficients les places turístiques al municipi, i això 
s’observa en la gran proporció de població dedicada a la restauració i hostaleria al municipi de Ribes de 
Freser. 
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3.3.5. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 
 

Punts forts 

- Bon nivell d’ocupació (92%) 

- El sector industrial es troba principalment representat per les empreses d’edició i mobles i 
les d’energia i aigua  

 
Punts febles 

- Disminució de la superfície agrària 

- Intensificació de les explotacions ramaderes 

 

Oportunitats 

- Taxa d’atur baixa i amb evolució favorable 

- La indicació geogràfica Pirineus està produint un canvi del boví de llet pel de carn. 

- Terciarització dels sectors, ja que actualment representa el 66% dels establiments 

- El municipi disposa d’un Pla Tècnic de Gestió Forestal que determina les actuacions a 
realitzar per tal de millorar les condicions del bosc. La creació d’associacions de propietaris 
pot facilitar-ne la tramitació. 

 

Amenaces 

- La reducció del personal dedicat al sector primari  

- contaminació del sòl i els aqüífers a causa de la intensificació de les explotacions 

 
 
 



0. INTRODUCCIÓ 
 
1. GENERALITATS 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN FÍSIC 
 
3. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 
4. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
5. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

5.1. Població 
 
5.2. Habitatge 
 
5.3. Salut i protecció social 
 
5.4. Educació 
 
5.5. Associacionisme i activitat cultural 
 
5.6. Seguretat ciutadana 
 
5.7. Organització i gestió municipal 
 
5.8. Animals domèstics 
 
5.9. Telecomunicacions  
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A. Memòria descriptiva 
 
5.1. Població 
 
5.1.1. Evolució i estructura de la població 
 
5.1.1.1. Context poblacional 
 
Al 2005, Catalunya va arribar quasi bé als 7 milions d’habitants, dels quals només un 9% es troben a la 
província de Girona (664.506 habitants). La comarca del Ripollès, amb 26.400 habitants, és una de les 
comarques més despoblades del principat de Catalunya, i la que té menys habitants de la província de 
Girona.  
 
Al Ripollès, la població es concentra a la capital de la comarca, Ripoll, amb el 40,8 % de la població 
(10.762 habitants). La resta de municipis tenen menys de 5.000 habitants i molts d’ells no arriben als 250 
habitants, tal com es mostra en la següent figura: 
 
Figura 142: Població per comarques i municipis, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, les comarques de Catalunya amb menys població coincideixen amb les comarques menys 
denses, com són les comarques de Lleida i Tarragona, i les comarques pirinenques de Girona, entre les 
quals hi ha la comarca del Ripollès amb una densitat de 27,6 hab/km2. 
 
Dins la comarca del Ripollès, la majoria de municipis tenen una densitat molt baixa. Els municipis que 
concentren més població per superfície són Ripoll i Campdevànol, amb una densitat superior als 100 
hab/km2. 
 
Figura 143: Densitat  per comarques i municipis, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit d’estudi

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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5.1.1.2. Evolució de la població 
 
El municipi de Ribes de Freser compta amb 2.044 habitants amb data de l’any 2005, d’aquests n’hi ha 
1.011 homes i 1.033 dones. La població d’ambdós sexes es troba força igualades, aproximadament un 
49% en el cas d’homes i un 51% de dones. 
 
En els últims 30 anys, la població de Catalunya ha augmentat un 23,5%, amb més d’1 milió de persones, 
però en aquest mateix període la població de la província de Girona s’ha duplicat. Per contra, la comarca 
del Ripollès ha perdut població, així com també ha experimentat aquesta davallada el municipi de Ribes 
de Freser. 
 

Taula 97: Variació de la població des del 1975 al 2005. 
 

Nivell 1975 2005 Saldo % 

Ribes 2.932 2.044 -888 -30% 
Comarca del Ripollès 29.673 26.400 -3273 -11 
Provincia de Girona 441.775 664.506 222.731 50 
Catalunya 5.660.372 6.995.206 1.334.834 23,5 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
Si s’observen les dades dels darrers 10 anys, la tendència és similar, però aquesta vegada molt més 
suau. L’única diferència significativa és que el saldo del municipi de Ribes és positiu a diferència del 
saldo comarcal. 
 

Taula 98:  Increment de la població des del 1995 al 2005. 
 

Nivell 1995 2005 Saldo % 

Ribes 2.248 2.044 204 -9,9% 

Comarca del Ripollès 26.937 26.400 -537 -2 
Provincia de Girona 541.995 664.506 122.511 18 
Catalunya 6.226.869 6.995.206 768.337 11 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
A continuació s’ajunta una gràfica, on es representa l’evolució de la població del municipi de Ribes de 
Freser en els darrers 30 anys. 
 
Figura 144: Padró municipal d’habitants. Xifres oficials 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
A l’any 1975, Ribes de Freser comptava amb 2.935 habitants i com s’ha esmentat abans avui dia té 
2.044 habitants. Ha estat una continua disminució d’ aproximadament un 30% en els darrers 30 anys, 
però molt suau, sense fortes variacions de població. 
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Tal i com mostra la figura següent les dos regressions més significatives s’han donat en els períodes de 
1975 a 1979 i de 1991 i 1995 amb una disminució del 3,62 i 3,52% respectivament. 
 
Figura 145: Creixement de la població agrupat 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
 
 
 
Segons la gràfica de naixements i defuncions, 
la disminució de la població al municipi de 
Ribes de Freser ve donada per una 
disminució de naixements i un augment en el 
nombre de defuncions des de l’any 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.3. Estructura de la població 
 
El municipi de Ribes de Freser té 2.044 habitants repartits per 6 nuclis urbans. D’aquests el més 
nombrós és Ribes de Freser que compta amb 1.871 habitants com nucli urbà i els restants no 
sobrepassen els 60 habitants. A continuació s’hi mostra una taula on es pot veure els diferents nuclis 
urbans amb el nombre d’habitants que tenen cadascun. 
 

Taula 99: Nuclis urbans dins del terme municipal de Ribes de Freser (2003). 
 

Nucli Urbà Nº d’habitants 
Armàncies 20 
Batet 27 
Bruguera 58 
Ribes de Freser 1.871 
Ribesaltes 30 
El Solà i Ventolà 43 

Total 2.049 

 
Font: www.municat.es 

 
A continuació es presenten quatre piràmides d’edat de diferents anys, en les quals es pot observar 
l’evolució de la població en el municipi de Ribes de Freser. 
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Figura 146: Nombre de naixements i defuncions. Any 2004.
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Figura 147: Nombre d’habitants per sexe i grup d’edats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

En només 20 anys, l’estructura de la població ha canviat considerablement. La piràmide d’edat de 1981 
té una base més ampla, la qual cosa significa que hi havia un gran nombre de nens entre els 0 i 4 anys, i 
per tant una alta natalitat com a conseqüència del baby-boom que es va viure a finals de la dècada dels 
70 i principis dels 80. 
La mortalitat també es elevada, a partir dels 65 anys aproximadament comença a disminuir el nombre de 
persones que es troben dins d’aquells últims rangs. Aquestes tipologia de piràmides, amb alta natalitat i 
alta mortalitat s’anomenen estacionaries. 
 
A partir de 1991 la tendència comença a canviar. Les altres tres piràmides més recents tenen una 
natalitat menys elevada i la quantitat d’habitants disminueix considerablement, essent el moment en què 
la regressió del municipi es fa més notable. 
 
En particular en la piràmide de 1991 es comença a veure una gran concentració d’habitants al voltant 
dels 55 fins els 75 anys. Es mostra que la tercera edat comença a concentrar un gran nombre 
d’habitants, donant una població envellida, fet que es repeteix a les piràmides següents. 
Durant els períodes d’entre 30 i 40 anys també es concentren un gran nombre de persones, 
corresponents a l’edat més activa de la població tant a nivell laboral com personal, ja que es tracta de 
l’edat on es donen el major nombre d’embarassos. 
 
Les últimes dos gràfiques tot i que són d’anys molt propers tenen certes diferències, per exemple l’última 
piràmide corresponent a 2004 té les barres molt més graduals i uniformes que l’anterior, aquest fet 
implica que hi ha mortalitat més o menys constant en tots els rangs d’edat. 
 
Si comparem el nombre de dones i homes per general existeixen més dones que homes per tots els 
rangs en les diferents piràmides excepte en casos puntuals, de la mateixa manera també tenen una més 
elevada longevitat les dones que els homes. 
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Tal i com mostra la figura de la dreta un 47% 
de la gent que viu al municipi de Ribes de 
Freser ha nascut allà, mentre que un 35% a 
un altre municipi català, el que indica que un 
80% del habitants han nascut a Catalunya i un 
20% han vingut d’altra comunitat autònoma o 
un altre país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. Moviment migratori 
 
5.1.2.1. Migració externa 
 
Els primers moviments d’immigrants significatius del segle XX a Catalunya, tenen lloc al llarg dels anys 
60 i 70. Es tracta de població procedent d’Andalusia, Castella i Lleó i Extremadura que arriben a 
Catalunya en busca de feina. Aquest fet avui dia ha canviat a nivell de Catalunya, ja que es dóna molta 
més migració entre països estrangers, normalment nord africans o centro americans o fins i tot ha 
augmentat l’immigració dintre del mateix principat. 
 
En l’àmbit de Ribes de Freser, si s’analitza la migració externa de països de procedència apareix la figura 
següent: 

 
Figura 149: Migració externa . 

 
Font: Anuari social 2004. Fundació La Caixa 
 
L’any 2004, és l’any que es registra més immigració procedent de països estrangers. L’origen més 
nombrós és el continent americà amb aproximadament 22 individus, però si s’analitza el nombre d’ 
immigrants agrupats es pot veure que des de l’any 1993 el continent africà es qui més individus ha 
aportat. 
 
 
5.1.2.2. Migració interna 
 
En els gràfics següents, es pot observar el moviment migratori, tant d’immigració com d’emigració, i les 
destinacions o procedències d’aquests individus. 
 
 
 

Figura 148 : Població en percentatge segons el lloc de naixement.
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Figura 150: Nombre de moviments migratoris a Ribes de Freser. Any 2004. 
 
Immigració    Ribes de Freser    Emigració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
 
El moviment amb més individus implicats són l’emigració a la resta de Catalunya i l’immigració procedent 
de la resta de Catalunya, amb 48 i 65 individus respectivament, segons dades de 2004. Aquest fenomen 
majoritàriament pot ser degut a motius laborals. Seguidament destaca l’emigració (31 individus) i 
immigració (24 individus) a municipis de la mateixa comarca. Minoritàriament apareixen la migració a la 
resta de la província de Girona i a la resta de l’estat espanyol. 
 
Si s’observa el balanç general d’immigració i emigració que el municipi de Ribes ha sofert, es veu que hi 
ha dos punts on s’han igualat, però en termes generals en aquests últims 15 anys, ha estat l’emigració 
amb 824 individus, més elevada que l’immigració que s’ha portat a 704 individus. 
 
La diferència entre l’emigració i l’ immigració, és a dir, el saldo migratori, ajuda a demostrar la pèrdua de 
població que el municipi de Ribes ha sofert, ja que la majoria de dades són negatives, el que significa 
que marxa més gent de la que arriba. 
 
 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya   
 
 
5.1.3. Unitats domèstiques 
 
El nombre de vivendes en el municipi de Ribes de 
Freser amb dada de l’any 2004 és de 1.311 
habitatges, dels quals 793 estan considerat llars amb 
una mitjana d’ocupació de 2,5 habitants/llars, mitjana 
molt propera a la mitjana de la província de Girona 
que es situa al voltant del 2,67. A continuació es 
mostra un gràfic amb la proporció, en percentatge, de 
la quantitat de membres que habiten en cada llar. 
 
 
 
 

Figura 151: Balanç general. Figura 152: Saldo migratori. 

Figura 153: Nombre de persones per llar 2004

Font: Anuari Social de España “La Caixa” 2004. 
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5.1.4. Població estacional 
 
El coneixement de la població flotant o estacional permet conèixer el nombre de persones/dia que hi ha 
en un municipi de mitjana anual. El càlcul de la població estacional es realitza bàsicament a partir de la 
informació que proporcionen els censos de població, les estadístiques sobre turisme, l’oferta municipal 
d’allotjament i de cases de colònies i els padrons municipals d’habitants.  

Per al municipi de Ribes de Freser no es troba calculat aquest indicador de població municipal, degut a 
que l’Institut d’Estadística de Catalunya només calcula aquest índex per a poblacions de més de 5.000 
habitants que resulta de la diferència entre les entrades de població no resident menys les sortides de 
persones/dia, en mitjana anual, que hi havia en el municipi. 

També es presenta la població total ETCA, que es considera com la suma dels veïns residents d’aquell 
municipi més la població estacional. Els resultats s’ofereixen en una unitat de mesura que té en compte 
el nombre de persones a temps complet l’any, que és la població equivalent a temps complet any 
(ETCA).  

 
5.1.5. Escenaris de població 
 
L’Institut d’Estadística de Catalunya ha realitzat unes hipòtesis d’escenaris futurs per tots els municipis 
de Catalunya. En concret s’estableixen quatre escenaris (o combinació d’hipòtesis): 

• L’escenari mitjà alt (o tendencial) suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de 
vida alta i migració alta (mitjana amb l’estranger i alta amb la resta d’Espanya). Aquest escenari 
pretén reflectir l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura 
demogràfica a Catalunya, d’acord amb les dades recents. 

• L’escenari mitjà baix és molt semblant al mitjà alt (o tendencial), però suposa una esperança de 
vida baixa i un saldo migratori mitjà (baix amb la resta d’Espanya i mitjà amb l’estranger). Els 
resultats són un creixement menor que l’escenari mitjà alt (o tendencial) i una estructura 
demogràfica menys envellida. 

• L’escenari alt (o jove): es combinen fecunditat alta i esperança de vida baixa amb migració molt 
alta (alta amb Espanya i alta amb l’estranger). Respecte al creixement es considera que és un 
escenari molt alt. 

• L’escenari baix (o vell): inclou una migració baixa (amb la resta d’Espanya i amb l’estranger), una 
fecunditat baixa i una esperança de vida alta. Aquest escenari és el de menys creixement. 

Les hipòtesis d’escenaris futurs s’han realitzat període 2003-2015, a partir de les dades obtingudes en 
diferents estudis de població i càlculs per a determinar els diferents tipus de creixement possibles. 
 
Les hipòtesis d’escenaris futurs s’han realitzat període 2003-2015, a partir de les dades obtingudes en 
diferents estudis de població i càlculs per a determinar els diferents tipus de creixement possibles.  
Tal com s’observa en la figura, depenent del tipus de creixement que experimenti la comarca en els 
propers 10 anys, el nombre d’habitants pot créixer o decréixer:  
 
Figura 154: Escenaris de població 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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La tendència general en aquests tipus d’estudis, és que la població segueixi un escenari mitjà alt, amb el 
que s’obtindria un creixement del 3,6 %, de tal manera que a l’any 2015 al Ripollès hi hauria una població 
de 26.765 persones. En el cas que l’escenari que seguís la població fos alt, al 2015, la comarca tindria 
una població de 28.222 habitants, amb un creixement del 9 %. En canvi, si l’escenari seguit fos baix, la 
població al final d’aquest període es trobaria al voltant de les 23.666 persones, amb un decreixement del 
-7,7 %.  
 
5.2. Habitatge 
 
5.2.1. Evolució del nombre d’habitatges 
 
El nombre d’habitatges al municipi de Ribes de Freser segons l’Anuari Social de “La Caixa” és de 1.324 
habitatges dels quals es consideren habitatges principals el 59%, percentatge molt superior al de la 
província de Girona (34%), però una mica més baix que Catalunya (71%).  
 
A continuació es comparen els percentatge de les tipologies d’habitatges abans anomenades en 
diferents àmbits territorials com són: el municipal, el provincial i el corresponent a tota Catalunya en 
general. 
 
Figura 155: Comparació dels percentatges d’habitatge 2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Font:. Anuari social 2004. Fundació La Caixa. 
 
En la següent taula es pot observar l’evolució de les diferents tipologies d’habitatges des de l’any 1981 . 
Els habitatges principals han disminuït en un 7%, en canvi la disminució que han sofert els habitatges 
secundaris és molt més forta, d’un 14%. En relació als habitatges vacants, després d’un augment l’any 
1991, al 2001 disminueix. 
 

Taula 100: Evolució dels habitatges a Ribes de Freserl. Període 1981-2001. 

Any Principals Secundaris Vacants Altres Total 

2001 790 302 232 0 1.324 
1991 792 281 206 1 1.280 

1981 848 351 57 0 1.256 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
Respecte a les construccions de nova planta iniciades i acabades en el municipi de Ribes de Freser, a 
continuació es mostra una taula-resum: 
 

Taula 101: Habitatges construïts de nova planta. Any 2003. 

INICIATS ACABATS Any 
 
 
 
 
 

Qualificacions 
provisionals 

protecció 
oficial 

promoció priv. 
D.G.A.H. 

Projectes 
visats 

col.legis 
aparelladors 

Qualificacions 
definitives 
protecció 

oficial 
promoció priv. 

D.G.A.H. 

Cèdules 
habitabilitat 
habitatges 

lliures 
D.G.A.H. 

Certificats 
finals d'obra 

col.legis 
aparelladors 

1993 24 23 0 0 20 
2003 0 64 0 14 8 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
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A la següent gràfica s’observa l’evolució de la 
construcció. En termes generals no hi ha hagut 
una clara tendència a la construcció, és a dir, hi 
ha anys en els que es construeix molt però n’hi 
ha en que l’activitat es veu minvada. És a l’any 
2002 quan s’assoleix la xifra més elevada en 
quant a construccions acabades.  
 
Hi ha hagut un augment de la construcció de 
nova planta al 2003, respecte l’any 1993.  
 
 
 
 
 
 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser ha realitzat dos projectes d’habitatges de protecció oficial, a dia d’avui 
un d’aquests projectes té llum verda per part de l’INCASOL, consisteix en la construcció de 16 habitatges 
per joves amb règim de compra. L’altre consisteix en 4 vivendes per joves de lloguer, l’Ajuntament es 
troba en espera per tal de que l’INCASOL aprovi també aquest projecte i es pugui desenvolupar. 
 
5.2.2. Característiques dels habitatges 
 
El tipus d’habitatge predominant en el municipi de Ribes de Freser, són els blocs de pisos, amb un 71%, 
considerant aquells amb 3 o més habitatges dins d’un mateix edifici. La següent tipologia són cases 
unifamiliars amb un 18% i per últim els edificis que comptem amb dos habitatges. 

 

 
La gràfica de la dreta, ens indica que l’època on s’ha donat més construcció en el municipi, és en el 
període de 1900-1930 i 1961-1990 on es van construir el 73% dels habitatges. S’ha d’esmentar que la 
font d’aquestes dades és l’Institut d’Estadística Català i que són de l’any 1991, per la qual cosa, en 
l’actualitat poden existir variacions. 

 
A Ribes de Freser la majoria dels habitatges són de propietat (55%) i una segona part de lloguer (26%). 
 
 

Blocs de pisos
71%

habitatges
De 2
11%

Unifamiliars
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Unifamiliars De 2 habitatges Blocs de pisos 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Figura 157: Tipologia d’habitatges 
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Figura 158: Anys de construcció dels 
habitatges 2001 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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5.3. Salut i protecció social 
 
El municipi de Ribes tot i ser un municipi petit, ofereix diferents serveis tan socials com sanitaris als 
habitants del municipi. 
 
5.3.1. Serveis sanitaris 
 
Ribes de Freser té un Centre d’Atenció Primària ubicat en el Passeig de Guimerà nº 6 i és allí on es 
concentren tots els servis bàsics sanitaris. El seu horari és de 8:00 hores de matí fins les 20:00 hores del 
vespre i els dissabtes no festius és de 9:00 hores a 15:00 hores de la tarda. A més a més compta amb 
un servei d’urgències amb un nombre de telèfon fix i un mòbil per donar un bon servei al ciutadà. 

A part dels serveis bàsics, és a dir, el metge de capçalera, compta amb un especialista en pediatria que 
visita els dilluns, dimarts, dijous i divendres, una ginecòloga que visita únicament els dijous, i una 
llevadora. 

Entre els molts serveis que oferta també es troben les extraccions de sang per fer analítiques i un servei 
d’injectables i cures. 
 
5.3.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària 
 
Des del CAP de Ribes de Freser s’ofereixen els serveis mèdics bàsics anteriorment mencionats. 
Aquests, estan destinats principalment a dos sectors de la població com són la gent gran i els nens, els 
quals fan un major ús d’aquest servei degut a la impossibilitat o major dificultat de desplaçar-se a un 
centre més especialitzat i perquè són els grups poblacionals que amb major freqüència presenten 
malalties lleus. 

 
5.3.3. Consum farmacèutic 
 
El municipi de Ribes compta amb una farmàcia actualment, de tal manera que hi ha per cada mil habitats 
0,47 unitats farmacèutiques. En la dècada dels setanta va haver-hi una farmàcia més, però a 
començaments dels 80´s es va tancar fins el dia d’avui. 

No es disposa de dades referents al consum de productes farmacèutics però a partir de la informació de 
la qual es disposa sobre Ribes de Freser i per la tipologia de municipi es pot considerar que segueix la 
tendència de les comarques Gironines sense cap incidència a destacar, a excepció del problema 
generalitzat de l’automedicació. 

 
5.3.4.Principals factors de risc i causes de mortalitat 
 
En el municipi de Ribes de Freser no s’ha detectat cap factor de risc ni cap causa de mortalitat a 
destacar. 
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5.3.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 
 
Des de l’àrea de benestar social del Consell Comarcal del Ripollès, s’ofereix una completa xarxa de 
serveix socials destinats als sectors de la població que més ho necessiti. Des de el municipi de Ribes 
deleguen la gestió dels serveis socials al Consell Comarcal. 

El Consell Comarcal té dos línies principals d’actuació que són: 
 
A) Atenció Primària: Aquesta línia gestiona dues àrees socials que són:  

• Atenció social primària, formada per tres equips repartits per tots els municipis El municipi de 
Ribes forma part del equip 1 juntament amb Campdevànol per proximitat. Aquest equip el 
formant una treballadora social i una educadora especialitzada, aquesta última treballa per als 
tres equips alhora.  

• El Servei d’Atenció Domiciliària, aquest servei és divideix en dos grans actuacions:  
- L’ajut a domicili: aquest servei el porta una empresa contractada pel Consell Comarcal  
- El servei de teleassistència domiciliària, aquest és un servei propi, únicament s’ha contractat 

a una empresa pel manteniment dels aparells (Meditel) i l’Hospital de Campdevànol 
s’encarrega de gestionar les alarmes que arriben.  
El funcionament és molt senzill, l’usuari té un petit aparell que en el cas que tingui qualsevol 
incident ho estreny i activa una alarma al Hospital de Campdevànol i depenent la gravetat de 
l’alarma s’actua d’una forma o d’una altra. 
Els usuaris en el municipi de Ribes de Freser són 14 en l’any 2005, majoritàriament són 
dones, amb una edat superior als 64 anys, que viuen soles. El pagament d’aquest servei és 
de 28euros/mes i en el cas que no es superi uns ingressos familiars anuals superiors a 4.044 
euros, el consell comarcal subvenciona un 50% del servei. 
 

B) Atenció Especialitzada que compta amb quatre línies que tenen diferents objectius socials i personal 
professional especialitzat diferents unes d’altres. A continuació s’indiquen les actuacions que 
desenvolupen cadascuna de les quatre subàrees: 
 
• Servei d’Integració familiar: Aquesta àrea la composen una treballadora social, dos psicòlegs i una 

pedagoga i s’encarreguen dels programes d’acollida i adopció. És una àrea 100% subvencionada 
per la generalitat. 
 

• Pla Comarcal de ciutadania i immigració: L’encarregada de portar la gestió d’aquesta àrea és una 
dinamitzadora social i existeix una empresa subcontratada que és Amic Vet. L’objectiu d’aquest 
programa és la integració de la comunitat immigrant dins del municipi. De les moltes activitats que es 
desenvolupen, n’hi ha cursos de català, es va publicar una guia d’acollida on s’explica els servies 
bàsics que existeixen i on s’ha d’acudir per recollir més informació. A part existeix una borsa de 
treball, aquesta tant per immigrants com per no immigrants i es planteja la creació d’una borsa de 
traductors per tal de fer la comunicació més senzilla i viable.  

• Des de l’Associació de mares i pares d’alumnes també s’han iniciat diferents tallers amb l’objectiu de 
la integració i fins i tot s’han creat grups de dones autòctones i alòctones on es parla de cuina, 
higiene o sexualitat.  
 

• Espai Familiar 0-6: L’equip professional el forma una psicòloga que treballa en domicilis propis de 
famílies amb risc. Es considera una família amb risc, aquelles que tenen problemes de fragmentació i 
que poden desencadenar en una separació o que el nen tingui que abandonar el seu llar per anar a 
un centre tutelat. 
 

• Xarxa comarcal de casals infantils: Son centres on s’organitzen diverses activitats per a nens amb 
risc d’entre 6 i 12 anys. Aquests es reuneixen un cop a la setmana per desenvolupar les activitats. 

 
Una línia d’actuació creada a principis de l’any 2006, és el Pla Comarcal de Dones que compta amb un 
servei d’atenció a les víctimes de violència domestica, aquí es planteja fer un seguiment de totes les 
denúncies de maltractament que existeixen a la comarca i finalment fer un diagnòstic de la situació de les 
dones a la comarca. 
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Les institucions socials que estan ubicades en el municipi de Ribes de Freser són quatre, totes de 
titularitat pública: 

• Servei d’Atenció Domiciliaria de la Vall de Ribes, el que engloba des de massatges per persones 
amb mobilitat reduïda, fisoterapia o neteja domiciliaria. 
• Residència municipal per a la gent gran de la Vall de Ribes. 
• Menjador de la Residència Geriàtrica de la Vall de Ribes. 
• Centre de dia de la Residència municipal per a la gent gran de la Vall de Ribes. 

La forma de pagament d’aquests serveis dependents de l’Ajuntament és el Check Servei, ja que tots els 
serveis es troben en part subvencionats i l’usuari sol paga una part. 
 
Un dels sector de població més nombrosos és el de la gent gran, és per això que cada municipi té que 
tenir infrastructures on es puguin satisfer totes les necessitats d’aquest sector. Ribes de Freser té una 
residència municipal que compta amb 45 places amb dades de 2004. El nombre de places ha augmentat 
molt lleument, a l’any  2003 comptava amb 43 places. La Residència està ubicada al mateix municipi de 
Ribes de Freser, al Passeig Àngel Guimerà, s'hi accedeix per la N-152 però fins a Ripoll és per la C-17. 
 
El municipi també compta amb un centre de dia de la mateixa residència que consta de 8 places. 
 
En canvi no es troben altres ens socials dedicats per a gent amb discapacitat d’iniciativa pública, però la 
gent amb aquestes discapacitats es pot traslladar al municipi de Ripoll on hi ha varies residències 
dedicades a la cura d’aquests malalts. 
 
5.3.6. Problemàtiques socials detectades 
 
Des de el Consell Comarcal les problemàtiques que s’han detectat majoritàriament tenen a veure amb la 
coordinació entre administracions, ja que no existeix una normativa comú per tots els nivells territorials 
en matèria de serveis socials. Dins del mateix àmbit entre el departament de sanitat i benestar social 
també tindria que existir una coordinació entre departaments, ja que existeix una confusió sobre els 
serveis que corresponen a cada entitat. 
En un nivell més territorial, des de el Consell Comarcal es demanen més recursos per tal de poder oferir 
més serveis a la gran població dispersa que té la comarca del Ripollès, ja que existeixen molts 
problemes de mobilitat i transport i aquest fet implica que hi hagi centres de dia que no estiguin al 100% 
de la seva ocupació òptima. 
 
5.4. Educació 
 
5.4.1. Població escolar. Nivells educatius per barris 
 
Com s’ha esmentat abans el municipi de Ribes de Freser té 2.044 habitants, i d’aquests, 215 joves estan 
cursant o be l’Ensenyament Primari, l’Infantil o el Secundari, Ribes de Freser té un Centre d’Educació 
Primària i Infantil i un Centre d’Educació Secundaria. 
 
A més a més té una llar d’infants que es va instal·lar en front la gran demanda que hi havia. 
 
5.4.2.Oferta educativa 
 
5.4.2.1.Educació formal (centres públics i privats) 
 
La llar d'infants de Ribes de Freser va obrir les seves portes l'any 1979, arran del tancament d'una escola 
privada. Aquesta iniciativa la va portar a terme un conjunt de mares afectades per l'esmentat tancament. 
S'ha de dir que des dels seus inicis, aquesta iniciativa va estar tutoritzada i recolzada per l'Ajuntament. 
 
Pel que fa al material d'aquesta llar d'infants, val a dir que al llarg de tots aquests anys s'ha anat 
acceptant joguines i jocs diversos de la gent del poble. El mobiliari prové en gran part de l'escola del 
poble i la resta ha estat proporcionat pel mateix Ajuntament. En quant al material d'ús quotidià el nens 
paguen un suplement el primer mes i aquest serveix per tot el curs. 
 
Des del primer moment hi va haver dues educadores, mantenint-se aquesta circumstancia fins a 
l'actualitat. Els quatre primers anys el centre va estar ubicat a unes dependències d'una entitat bancària, 
els dos anys següents a l'antiga residència geriàtrica, més tard en un edifici propietat de l'Ajuntament, 
uns baixos amb un pati molt gran i aprofitable i actualment està situat al carrer Núria. 
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L'horari: De 8 del matí a 7 de la tarda, incloent migdia amb servei de menjador. 
Vacances: Nadal, Setmana Santa i Agost. 
 
El municipi de Ribes de Freser té registrats 215 alumnes repartits en dos centres. El primer centre és el 
CEIP (Centre d’Ensenyament Infantil i Primari) Mare de Deu de Núria, de titularitat pública que es troba 
en el Pg. Àngel Guimerà nº1 que compta amb  un total de 124 alumnes repartits en 39 alumnes en 
Ensenyament Infantil (P3,P4,P5) i 85 alumnes en l’Ensenyament Primari, conegut com la EGB. 
Els 91 alumnes restants formen part de l’Ensenyament Secundari que imparteix en el SES (Secció 
d’Ensenyament Secundari) Joan Triadú, ubicat juntament amb l’Escola d’Infantil i Primari. Aquest centre 
es troba en funcionament des de 1996 i és l’únic centre d’Ensenyament secundari que combina la 
pràctica del esquí amb els estudis E.S.O, sobre tot en el segon trimestre, dels mesos de gener fins abril, 
a un preu simbòlic. 
 
Els dos centres d’Ensenyament que hi ha en el municipi de Ribes de Freser són de titularia pública, no 
existeix cap centre de titularia privada. 
 
5.4.2.2. Ensenyament no formal 
 
Des de l’Àrea de Serveis Socials de l‘Ajuntamnet s’utilitza el Casal de Cultura per realitzar diferents 
activitats extraescolars com són: pintura, dibuix, angles o gimnàstica. 
 
 
5.4.3. Educació ambiental 
 
El CEIP Mar de Deu de Núria no pertany al programa de les Escoles Verdes com moltes escoles de la 
comarca del Ripollès, però s’ha creat un crèdit de síntesi on els alumnes treballen el medi ambient i 
sobre tot els residus, i s’intenta sensibilitzar-los. 
 
5.5 Associacionisme i activitat cultural 
 
En el municipi de Ribes de Freser existeixen associacions de ciutadans de diferents temàtiques, hi ha un 
total de 28 entitats, a continuació s’ajunten totes les associacions amb la temàtica que desenvolupen. 
S’ha de dir però, que de les moltes 28 entitats que existeixen sobre el paper són molt poques les que 
avui dia romanen en actiu. 
 
Al començament de l’any 2005 l’Ajuntament de Ribes de Freser va contractar a una AODL (Agent d’ 
Ocupació de Desenvolupament Local) amb l’objectiu de ser un intermediari entre les diferents 
associacions i l’Ajuntament per tal de poder dinamitzar culturalment el municipi de Ribes de Freser.  
 

Cultura 
Patronat Municipal de Cultura de Ribes de 
Freser 
Els Gegants de Ribes 
Teatre d'Emergència 
Escola de Música 
Amics de la Sardana 
Comissió de festes 
Esbart dansaire “Eudald Coma” 
Titelles Nai 
 
Noves tecnologies 
Televall 
 
Turisme 
Patronat de Turisme de la Vall de Ribes 
 
Religió 
Patronat de l’ermita de Sant Antoni 
Parròquia de Sta Maria de Ribes 
 

Esports 
Patronat Municipal d’Esports de Ribes de 
Freser 
Club esquí Fontalba 
Club Patí Ribes 
Penya Barcelonista de la Vall de Ribes 
Penya de la botifarra 
Societat de caçadors Puigmal 
Pescadors 
Petanca 
 
Altres 
Associació de Dones de Ribes de Freser 
Casal d’avis 
Ateneu 
Unió de botiguers 
AMPA Col·legi Mare de Deu de Núria 
AMPA Joan Triadú 
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Figura 160: Percentatges d’entitats per temàtiques. 

 
Font: www.ribesdefreser.net 
 
L’Ajuntament de Ribes ha creat tres patronats municipals, el de cultura, el de esports i el de 
turisme que gestiona ell mateix. Aquests patronats estan formats per les diferents entitats de 
cada temàtica, és una forma de realitzar activitats, marcar-se objectius i finalitats conjuntament. 
 
A continuació s’explicaran els diferents patronats i s’analitzaran les seves funcions: 
 
• Patronat Municipal d’Esports de Ribes de Freser: té la seva oficina dins del recinte del 

Pavelló Esportiu . L'horari d'oficina és de 6 a 8 de la tarda els dilluns, dimarts, dijous i 
divendres. Durant la temporada d´estiu, l´oficina és oberta tots els dies laborables  Les 
tarifes que des de l’Ajuntament es fixen per tal d’utilitzar les instal·lacions, són les següents: 

- Piscina: 
- Pavelló  
- Camp de futbol 
- Pistes de tennis  

 
La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Ribes de Freser està representada pel màxim 
organisme esportiu de la vila : el Patronat Municipal d'Esports, presidit per l'actual alcalde-
president de la vila, el Sr. Pere Vigo i Sallent i sots-presidit per Sr. Joaquim Chopo i Fusté, 
regidor d'Esports. 
 
El Patronat Municipal d'Esports des dels seus inicis, l'any 1993, s'ha encarregat de la gestió de 
les instal·lacions esportives i la coordinació de les diverses i múltiples activitats que s'hi duen a 
terme. 
 
En aquests darrers anys les instal·lacions esportives han estat utilitzades per reconegudes 
escoles esportives i per nombrosos Clubs com a centre d'entrenament i per stage d'estiu, fet 
poc sorprenent si tenim en compte la qualitat de totes les instal·lacions i la privilegiada situació 
geogràfica (clima, alçada...) de la nostra vila. 
 
• Patronat Municipal de Cultura de Ribes de Freser: Té la seva ubicació dins de la Casa 

Municipal de Cultura, exactament al carrer Eres, núm 6. Els objectius que es marquen des 
d’aquí són els de:  
Fomentar el desenvolupament de les activitats culturals de la vila de Ribes de Freser 
coordinant tots els esforços i iniciatives que es realitzin amb una visió de conjunt, sense 
perjudici de les facultats que corresponguin a les entitats respectives.  

Fomentar l’associacionisme, la Cultura i l’esbarjo per tal de vertebrar la vida comunitària a 
través de la participació dels veïns. 
 

Religió
7% Turisme

3%

Noves 
Tecnologies

3%

Cultural
35%

Altres
21%

Esports
31%
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La Junta Rectora assumirà el govern i la gestió superior del Patronat i estarà integrada pels 
següents membres: La presideix el Regidor de Cultura de l’Ajuntament, i a més a més, estarà 
integrada per un regidor de cada un dels grups polítics amb representació municipal en el 
Consistori, amb vot ponderat en les votacions, i els veïns de la població que tinguin interès en 
formar part del Patronat, elegits en assemblea pública convocada a l’efecte, amb un màxim de 
5 persones. 
 
Entre les moltes activitats puntuals que desenvolupin es troben: 
 

• Audiovisuals  
• Concerts  
• Exposicions de Fotografia, Pintura, Manualitats i Monogràfiques  
• Carnestoltes infantil  
• Jocs florals conjuntament amb el SES Joan Triadú i l’AMPA   
• Concurs anual de fotografia  
• Concurs rams de flors de muntanya conjuntament amb l’associació de dones de la Vall 

de Ribes  
• Festa dels bolets conjuntament amb la Unió de botiguers  
• Fira de pintura  
• Teatre  
• Conferències i col·loquis  
• Cursets esporàdics de Cuina, Balls Country, Balls de Saló  
• Col·laboració amb diverses Entitats de la vila, així com amb el propi Ajuntament per a la 

realització de diverses activitats lúdiques i culturals: 
- Festa d’Homenatge a la Gent Gran 
- Fira del bestiar 
- Presentacions de llibres 
- Inauguracions 
- Comissió de festes 
- Amics de la sardana 
- Televall 
- Patronat d’esports 
- Ribesplai 

 
També organitzen tallers amb una durada similar a la del curs escolar, aquest es troben en el 
llistat següent: 
 

- Ioga:  
- Gimnàstica adults i Funk mainada:  
- Dibuix-Plàstica:  
- Psicomotricitat:  
- Fotografia: Curset de fotografia en blanc i negre i concurs fotogràfic anual. 
- Arxiu fotogràfic municipal: Recerca fotografies d’interès sociocultural, creació 

base de dades, exposicions monogràfiques sobre la Vall 
- Casal d’estiu: Mes de juliol, de dilluns a divendres, de 16 a 19h 
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5.5.2.Equipaments municipals 
 
El municipi de Ribes de Freser té diverses instal·lacions i equipaments lligats al esport, la 
cultura i les festes, amb una superfície al voltant de 20.000 m2. A continuació es presenta un 
llistat amb tots aquests equipaments: 

 
• Pavelló Esportiu: Té cinc vestuaris amb un total de 26 dutxes. 

Tots els vestuaris disposes d'aigua calenta, bancs, penjadors, lavabo i serveis. 
• Camp de Futbol: És de gespa natural i compta amb 3 vestuaris amb dutxes. 
• Piscina. 
• Pistes de Tennis: Hi ha dues pistes de tenis de ciment. 

 
5.5.3. Oferta cultural 
 
El municipi de ribes compta amb una gran varietat d’actes festius i festivitats dignes de ser 
visitades i gaudides, a més a més organitza molts actes culturals aprofitant els dies festius. A 
continuació es presenta una taula on es pot veure l’agenda lúdico-festiva del municipi de ribes 
de Freser. 
 
Taula 102: Festivitats i actes festius en Ribes de Freser 

Data Festivitat o Acte festiu 
14-15 febrer Festivitat de Sant Valentí  Festa Major d'Hivern 
6 de març Jornada de les Entitats 
8 de març Dia Internacional de la Dona Treballadora 

27 de març. 4a Fira Formatgera de la Vall de Ribes 
17 d’abril Diada del Soci de la Sardana 
22 d’abril. Concurs Literari Escola M. De Déu de Núria 
30 d’ abril. D'Oca a Oca 
12 de juny. Caminada Popular 
25 de juny Festa del Porc 
2 de juliol. Audició de Sardanes amb la Cobla Bofills 
9 de juliol Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada 

17 de juliol XXI Aniversari dels Gegants de Ribes 
24 de juliol Audició de Sardanes amb la Principal de Porqueras 
30 de juliol Caminada Nocturna  

Audició de Sardanes amb les Cobles Jovenívola 
d'Agramunt i la Principal de Banyoles 

Tots els dissabtes d'agost La Nit dels Musicals 
1 d'agost Festa del Carrer Gràcia 
6 d'agost Concurs de Pintura Ràpida 

Campionat de Botifarra 
7 d'agost XXè Aplec de la Sardana 

13 d'agost Campionat de Botifarra 
Concert Musical 
Concert de Cant i Piano 

13 - 17d'agost Festa Major de Ribes de Freser 
16 d'agost Fira de Pintura 
17 d'agost Audició de Sardanes 
18 d'agost Festa del Carrer Major 
20 d'agost Concert Musical  
21 d'agost Pujada dels Gegants a Sant Antoni 
27 d'agost Audició de Sardanes amb la Principal d'Olot 
28 d'agost Festa d'Homenatge a la Gent Gran 

Concert Musical 
La Nit dels Musicals 

8 d'octubre XX Fira del Bestiar de Ribes de Freser 
VIII Fira Pirinenca de la Vall de Ribes 

9 d'octubre Festa del Bolet i Mostra Artesana 
23 d'octubre Caminada de Tardor 
29 d'octubre La Castanyada 

3 de desembre Quinto Gegants de Ribes 
8 de desembre Fira de Nadal de la Vall de Ribes 

10 de desembre Quinto Gegants de Ribes 
17 de desembre Quinto Gegants de Ribes 
25 de desembre Quinto Fontalba 
31 de desembre Revetlla de Cap d'Any 

Font: www.ribesdefreser.net 
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5.5.4. Participació ciutadana 
 

En el municipi de Ribes de Freser no existeix cap comissió o Fòrum de participació ciutadana 
on les diferents associacions i entitats del municipi es puguin trobar per valorar diferents 
aspectes del municipi. 

Amb la redacció del PALS de Ribes de Freser, s’ha iniciat un procés de participació ciutadana 
el qual té com a objectiu el foment de la participació de tots els agents implicats (agents socials, 
grups d’opinió, col·lectius ciutadans, associacions, etc.) en la redacció del PALS de Ribes  

Durant la redacció del PALS es realitzen diferents jornades de participació ciutadana per tal 
que el ciutadà, associacions, entitats, etc. puguin participar tant en la detecció dels punts forts i 
febles del municipi, com en la proposta d’actuacions a realitzar, per tal dirigir el municipi cap a 
un desenvolupament sostenible (Veure apartat.Participació ciutadana). 

 
 
5.5.5. Identitat ciutadana 
 
La identitat ciutadana ve definida per als vincles de pertinença a un col·lectiu sociocultural que 
es concreten per mitjà dels repertoris i bagatges heretats i per mitjà d’emblemes i senyals 
d’identitat envers altres col·lectius. A més dels repertoris i bagatges heretats, la identitat 
col·lectiva es pot fonamentar per mitjà de projectes compartits en l’espai de les relacions 
socials immediates; la identitat ciutadana compatible amb altres nivells d’identificació. 
 
L’alt valor simbòlic associat al patrimoni cultural i a la memòria popular, el converteixen un 
element bàsic de la identitat d’un municipi i per tant, esdevé un factor essencial de cohesió 
social.  
 
Els monuments històrics i edificis més emblemàtics, les festes populars o l’activitat econòmica 
tradicional i d’altres testimonis dels passat que ha donat fesomia al municipi, esdevenen factors 
d'identitat. 
 
Els problemes de la integració i de la cohesió social derivats de l'arribada de població 
immigrada, no es relacionen amb les qüestions referents al patrimoni i la memòria col·lectiva. 
Així mateix, des de l’àrea de serveis socials del Consell Comarcal i del propi Ajuntament es 
realitzen activitats per tal d’afavorir la integració de la població immigrant. 
 
5.6. Seguretat ciutadana 
 
5.6.1. Seguretat viària 
 
La seguretat viària del municipi de Ribes de Freser està repartida entre els Mossos d’Esquadra 
i la Policia Local. Els primer s’encarreguen de la seguretat viària supramunicipial (carreteres 
exteriors) i intermunicipal, mentre que la Policia Local té com funcions els de policia 
administrativa i trànsit.  

Respecte al cos de Mossos d’Esquadra són aproximadament 63 agents i comptem amb 14 
vehicles, aquesta comissaria s’encarrega de la comarca del Ripollès juntament amb la comarca 
de la Garrotxa.  

El municipi de Ribes de Freser compta amb un Policia Local. 

 
5.6.2. Accidentalitat i nivells de victimització 
 
Segons dades del mateix cos de la Policia Local, en el municipi no són freqüents els accidents 
de trànsit importants per la qual cosa no s’han detectat punts negres d’accidentalitat. Els 
accidents de trànsit més habituals a Ribes són topades entre cotxes ocorreguts en els punts de 
més circulació de la xarxa viària degut a una velocitat inadequada o a la manca de respecte de 
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les senyals de trànsit. A l’any 2004 van ser en total 10 accidents lleus, amb 25 vehicles 
implicats ocasionant 10 ferits leus. 

5.6.3. Nivells de seguretat ciutadana 
 
Durant l’any 2004, el cos de Policia Local del municipi de Ribes ha realitzat 903 serveis de 
control de circulació, classificats de la següent manera: 
 
- Serveis a escoles: 500 
- Serveis per festes i activitats esportives: 25 
- Serveis de prevenció: 365 
- Obertura vehicles 3 
 
 
 
 
5.7. Organització i gestió municipal 
5.7.1. Organització dels serveis municipals 
 
5.7.1.1. Descripció de l’organigrama municipal 
 
L’actual composició de l’Ajuntament de Ribes de Freser és el resultat de les eleccions de 23 de 
maig de 2003. Dels 2.049 habitants que es trobaven en el municipi de Ribes de Freser en 
aquell any, 1.791 persones podien exercir el seu dret a vot. 
 
Dels 1.791 habitants amb dret a votar, van acudir a les urnes 1.373, d’aquests vots 
aproximadament un 97% va ser a una candidatura, i els restants en menor quantitat van ser 
nuls o en blanc. 
 
El resultat de les eleccions va fer que l’equip de govern estigués format per 3 regidors del 
IDRF-PM (Independents de Ribes de Freser-Progrés Municipal), 3 regidors de ERC-MA 
(Esquerra Republicana de Catalunya), tres regidors per Convergència i Unió i dos regidors 
d’ICV-EPM. 
 
De tal manera la composició de l’Ajuntament amb noms i cognoms queda de la següent 
manera: 
 
Taula 103: Composició de l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Nom i Cognoms Partit Polític Càrrec Polític 
Francesc Robiró i Robiró IDRF-PM Alcalde 
Marc Prat Arrey CIU 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de turisme, ensenyament i 

joventut. 
Mª. Dolors Camprubí Puigbó IDRF-PM 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'hisenda, promoció 

econòmica i social i noves tecnològiques. 
Núria Dalmau Vidal IDRF-PM 3a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'urbanisme, sanitat i benestar 

social 
Xavier Perpinyà i Colomer CIU  Regidor d'obres, serveis, agricultura, ramaderia i pesca, i 

nuclis agregats. 
Maria del Carme Roca Tarrago CIU Regidora d'ensenyament, cultura i esports. 
Font: www.municat.net 
 
A l’Ajuntament treballen més persones fora del marc polític, hi ha un total de sis treballadors 
més majoritariàment amb funcions d’administració. 
 
A més a més dintre de l’Ajuntament de Ribes treballen dues AODL (Agents d’Ocupació de 
Desenvolupament Local) encarregades per una banda de la Dinamització turística, com s’ha 
esmentat amb anterioritat encarregada de la Dinamització cultural. 
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5.7.1.2. Competències de cada àrea 
 
5.7.1.3. Pressupost municipal i despeses destinades al medi ambient 
 
A continuació es mostra, per cadascuna de les àrees de l’ajuntament de Ribes de Freser, les 
despeses municipals al llarg de l’any 2005: 
 

Taula 104: Despeses ajuntament de Ribes de Freser. Any 2005. 
Àrees Despeses (Total 

Pagaments) 
Deute Públic 186.479,54 
Organs de Govern 1.500,00 
Administració General 290.494,42 
Seguretat 37.291,70 
Protecció Civil 933,57 
Acció Social 112.611,74 
Promoció Educativa 3.105,00 
Tercera Edat 22.240,22 
Retribucions Guarderia 5.733,84 
Ensenyament 46.689,13 
Habitatge 5.433,23 
Urbanisme i Arquitectura 256.847,36 
Sanejament, Abastament i Distribució 1.600,00 
Recollida, eliminació i tractament d’escombreries 132.506,78 
Cementiri i Serveis funeraris 9.106,84 
Promoció i Difusió de la Cultura 424.423,58 
Educació Física, Esports i Esbarjo 31.036,98 
Comunicació Social i Participació Ciutadana 366.564,61 
Carreteres, camins veïnals i vies publiques 76.950,00 
Comunicacions 4.454,81 
Millora del medi natural 6.500 
Administració Financera 18.000 
Indústria 6.438,06 
Turisme 27.945,00 
TOTAL 2.074.586,41 

Font: Ajuntament de Ribes de Freser 
 
No ha estat possible obtenir el pressupost municipal classificat per àrees, sinó que són partides 
pressupostàries. Com que l’ajuntament de Ribes de Freser no compta amb una àrea de medi 
ambient no es poden saber amb exactitud les inversions que es realitzen. Consta que hi ha una 
despesa de 132.506,78€ per la recollida, eliminació i tractament d’escombraries, 6.500€ per la 
millora del medi natural i de 1.600€ per sanejament, abastament i distribució d’aigua, això suma 
140.606,78€, un 6,7% del total de les despeses i per tant del total dels ingressos. 
 
5.7.1.4. Descripció detallada de l’àrea o departament de medi ambient 
 
Al municipi de Ribes de Freser tal i com s’ha esmentat no existeix una àrea de medi ambient 
definida com a tal, sinó que és el 1er tinent d’alcalde i regidor de turisme, ensenyament i 
joventut qui s’encarrega dels assumptes que vagin sorgint en matèria de medi ambient. O el 
mateix alcalde, qui s’encarrega dels possibles problemes que puguin apareixer en sanejament, 
abastament i distribució d’aigua. 
 
5.7.1.5.Ordenances i taxes. 
 
El municipi de Ribes de Freser no fa ús d’ordenances municipals per la gestió del municipi, 
únicament es regeixen per les Normes Subsidiàries de la Vall de Ribes que conta amb un text 
refós amb data del  27 d’abril de 2005. 
 
A continuació s’ajunta un llistat amb les ordenances fiscals en general i en particular les taxes 
referents a l’Impost de Circulació de vehicles i a la recollida d’escombraries.  
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Ordenances Fiscals 
 

I. Impost sobre béns immobles 
II. Impost sobre activitats econòmiques 
III. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
IV. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
V. Ordenança reguladora de les taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial 

del domini públic local.  
VI. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
VII. Taxa per recollida d'escombraries 
VIII. Bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
IX. Circulació i seguretat viària 
X. Contribucions especials 

XI. Ordenança de policia i bon govern 
XII. Taxa per la utilització de l'escut municipal 
XIII. Taxa per a la prestació de serveis i realització d'activitats a la zona esportiva, piscina, 

Casal Municipal de Cultura, biblioteca pública i centre de teletreball 
XIV. Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer. 

 
Taula 105: Taxes de l’Impost de Vehicles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Ordenança Fiscal número 12, Ajuntament de Ribes de Freser. 
 

Vehicles de tracció mecànica € 

A) Turismes 
De menys de 8 cavalls fiscals 16,62 
De 8 fins a 12 cavalls fiscals 44,26 
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals  96,48 
De més de 16 cavalls fiscals  116,41 
De més de 20 cavalls fiscals 147,50 

B) Autobusus 
De menys de 21 places  100,78 
De 21 a 50 places 154,08 
De més de 50 places  189,54 

C) Camions 
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil  54,86 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 108,07 
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 151,48 
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil  193,67 

D) Tractors 
De menys de 16 cavalls fiscals  22,95 
De 16 a 25 cavalls fiscals  36,40 
De més de 25 cavalls fiscals  108,07 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de 
tracció mecànica 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil  22,95 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil  36,40 
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 108,07 

F) D’altres vehicles 
Ciclomotors  5,74 
Motocicletes fins a 125 cc. 5,74 
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.  9,84 
Motocicletes de 250 cc. a 500 cc. . 19,67 
Motocicletes de 500 cc. a 1.000 cc. 39,34 
Motocicletes de més de 1.000 cc. 18,73 
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Taula 106: Taxes d’escombraries  
 

Activitat Quota euros 
 
A) DOMÈSTIQUES 
Habitatges particulars  88,90,-€ 
Habitatges particulars als barris de Bruguera, Batet, Ventolà, Armàncies i 
Ribes Altes 

61,40,-€ 

 
B) INDÚSTRIES 
Indústries i tallers amb menys de 50 traballadors 321,00,-€ 
Indústries amb més de 50 obrers 555,70,-€ 
 
C) COMERÇOS 
Comerços de productes alimentaris  321,00,-€ 
Oficines i comerços no inclosos en apartats anteriors  160,30,-€ 
 
D) BARS, CAFES I RESTAUTANTS 
Bars, cafès i similars, sense servei de menjador 321,00,-€ 
Bars, cafès i similars, amb servei de menjars  429,90,-€ 
Restaurants  555,70,-€ 
Restaurants a Bruguera, Bater, Ventolà, Armàncies i Ribes Altes Oberts de 
6 a 7 dies a la setmana 

371,60,-€ 

Restaurants a Bruguera, Bater, Ventolà, Armanaices i Ribes Altes, oberts 
dissabtes i festius 

272,50 

 
E) HOTELS, FONDES I ALTRES HOSPEDATGES 
Hotels i  fondes fins a 10 habitacions  555,70,-€ 
Hotels i fondes de més de 10 habitacions 660,80,-€ 
Residències Casa de Pagès fins a 10  277,90,-€ 
Residències Casa de Pagès, més de 10  330,40,-€ 
Càmpings  660,80,-€ 

 
Font: Ordenança Fiscal número 13, Ajuntament de Ribes de Freser. 
 
5.7.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser compta amb una brigada municipal integrada per dos operaris 
que s’encarreguen de les diferents tasques que puguin sortir dins del municipi, com per 
exemple problemes en el sanejament de l’aigua. A més a més, per realitzar les tasques de 
jardineria i forestals tenen un conveni amb la MAP i amb el Servei del manteniment del Pirineu, 
que ajuden a la brigada. 
 
5.7.3. Coordinació administrativa 
 
5.7.3.1. Òrgans de coordinació i gestió supramunicipals 
 
Al municipi de Ribes de Freser es troben representades diverses administracions i organismes 
d’àmbit supramunicipal amb competències en l’àmbit del Medi Ambient: el Ministeri de Medi 
Ambient, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient de les Comarques de Girona o el Consell Comarcal del Ripollès. S’ha de tenir 
en compte que la majoria de les competències relacionades amb el medi ambient i la gestió 
territorial han estat traspassades pel Govern de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. 

El Ministeri de Medi Ambient és el responsable de transposar les directives europees, 
dictaminar les normatives bàsiques, fomentar les energies renovables, regular els sòls, 
gestionar les infrastructures generals, etc. 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH) 
s’estructura en la direcció de serveis i quatre Direccions Generals (DG): DG d’Habitatge, DG de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, DG de Qualitat Ambiental, DG de Medi Natural. 
 



 
292 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

A part de les direccions generals, hi ha set organismes més que depenen del DMAH que són 
els següents: 

- L’Agència Catalana de l’Aigua 
- L’Agència de Residus de Catalunya 
- Aigües Ter Llobregat 
- El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient 
- Forestal Catalana, S.A. 
- El Centre de la Propietat Forestal 
- El Servei Meteorològic de Catalunya 

 
En quant a competències ambientals assumides principalment o exclusivament per la 
Generalitat de Catalunya, es troba el cas de la contaminació atmosfèrica (Direcció General de 
Qualitat Ambiental).  

La gestió dels residus industrials, sanitaris i ramaders, i les taxes dels residus també depèn de 
la Generalitat de Catalunya (Agència de Residus de Catalunya). 

Certs aspectes del vector aigua són també competència del DMAH, concretament els recursos 
hídrics, els abocaments a llera pública i el cànon de l’aigua són competència de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  

La Diputació de Girona no té competències directes en els municipis de la província, però els 
dóna suport tècnic i financer. També fomenta l’educació ambiental a les escoles a partir de 
programes de descoberta de l’entorn. 
En aquest cas, la Diputació de Girona dóna el suport necessari en la redacció de les l’Agendes 
21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès. 

L’Ajuntament de Ribes de Freser, i concretament la regidora de medi ambient, és membre de la 
comissió executiva de diversos consorcis existents a les comarques de Girona, com són:  
 
Consorci Ripollès Desenvolupament: Promoció, suport i participació pel que fa a activitats 
econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic del 
Ripollès, com també la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació. 
 
Consorci Alba Ter: El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter associatiu que 
parteix de la iniciativa local, creada el 1998 i que té com a objectiu “fer de l’aigua i de l’àmbit 
fluvial els elements d’identitat i singularitat de la conca del Ter, prioritzant un bon estat ecològic 
i fent-lo compatible amb el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i culturals de 
forma sostenible i coordinada”. Està format pels set ajuntaments impulsors del projecte i per 33 
ajuntaments més de la riba i la conca del Ter  
 
Consorci de Telecomunicacions de Catalunya (Localret): Localret és el Consorci local per 
al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en 
aquests moments, per 800 ajuntaments de tot el territori català, que agrupen més del 99% de la 
població de Catalunya, així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), està 
integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona. 
El CILMA es va crear amb l’objectiu que tots els ens locals puguin participar en la definició de 
les accions estratègiques que s’hauran d’impulsar des de tots els nivells: local, comarcal i 
regional/territorial, amb la complicitat dels ciutadans. 
El CILMA s’estructura a través dels següents òrgans: 
Assemblea General: És l’òrgan sobirà de l’associació. i està compost per un representant de 
les comarques i municipis i tres representants de la Diputació. 
Junta Executiva: Regeix, administra i representa el Consell, i està formada pel President, per 
tres representants de la Diputació i  per Representants dels ens associats  
Comissions: Les comissions estan constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis gironins 
interessats a debatre, treballar i aplicar polítiques ambientals amb d’altres municipis de similars 
característiques socioecològiques i amb interessos comuns. 
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Fòrums: Els fòrums tenen la finalitat de fer partícips els sectors industrial/productiu, el món 
empresarial, l’agrari-ramader-pesquer, les associacions professionals, els sindicats, les 
organitzacions de defensa del medi ambient i la ciutadania en general, per tal d’afavorir la seva 
sensibilització i educació ambiental. 
Servei Tècnic: Compost per una Xarxa Tècnica, formada pels tècnics en medi ambient dels 
consells comarcals, i la Secretaria Tècnic que s’encarrega de facilitar i coordinar els espais de 
trobada, actuar com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i externa mitjançant la 
difusió de les activitats i serveis. 
 
5.7.3.2. Coordinació administrativa entre àrees de l’Ajuntament de Ribes de 
Freser 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser presenta diversos òrgans per a la coordinació entre les 
diferents àrees: 

- Junta de Govern: la seva competència bàsica és la prestació d’assistència a l’alcalde en 
l’exercici de les seves atribucions, i es pot encarregar a més d’aquelles altres atribucions 
que l’alcalde o el Ple li deleguin, o aquelles que li atribueixi específicament la llei. La Junta 
de Govern es reuneix setmanalment, i està configurada amb els membres que a 
continuació es relacionen amb la determinació i ordre de substitució dels Tinents d’Alcalde. 

 
- Comissió Informativa: la comissió informativa es reuneix mensualment, una setmana 

abans de cada Ple, per tal de debatre els diferents temes que es tractaran en el Ple. 
 
- Ple: el Ple de l’Ajuntament es reuneix una vegada al mes per tal de tractar aquells temes 

que afecten al conjunt del municipi. 
 
A més a més de les reunions protocol·làries, els regidors juntament amb l’alcalde es reuneixen 
un cop a la setmana per tractar els diferents temes que vagin sortint. 
 
5.7.4. Gestió ambiental als serveis municipals 
 
5.7.4.1. Anàlisi del control de les activitats industrials de la comarca 
 
D’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental, LIIAA, (DOGC núm. 2598 de 13/03/98) que transposa la Directiva 96/61/CE, relativa 
a la prevenció i control integrat de la contaminació (IPPC) i els reglaments que la 
desenvolupen, les empreses han d’obtenir una autorització administrativa en la que es fixen 
uns nivells màxims de contaminació permesos, han de renovar la tecnologia per tal de reduir 
les emissions i realitzar una sèrie de controls i revisions periòdics. Aquest nou model impulsa la 
descentralització, la coordinació entre les administracions públiques competents en la matèria i 
la simplificació dels procediments. 

En funció de l’impacte de l’activitat sobre el medi es classifiquen les activitats en tres annexes, 
de manera que per cada annex es defineix un règim d’autorització diferent, i es determina 
l’administració que l’autoritza.  

Activitats amb incidència ambiental elevada o Annex I, subjectes a una autorització ambiental i 
control ambiental. Han de sol·licitar a l’ajuntament l’autorització ambiental que serà tramitada i 
autoritzada pel Departament de Medi Ambient amb un informe perceptiu de l’ajuntament. 
 
Activitats amb incidència ambiental moderada o Annex II, subjectes a una Llicència Ambiental i 
control ambiental, dividides en Annex II.1 i Annex II.2. En ambdós casos han de sol·licitar la 
llicència a l’Ajuntament, si bé aquesta es tramita al Departament de Medi Ambient si es tracta 
d’un annex II.1 o al propi Ajuntament si es tracta d’un annex II.2. En el cas de municipis de 
menys de 50.000 habitants, o bé aquells ajuntaments que així ho tinguin atribuït, les activitats 
de l’annex II.2 es tramitaran al Consell Comarcal. 
 
Les activitats amb incidència ambiental baixa o Annex III, queden subjectes al règim de permís 
ambiental municipal, el qual es tramita a l’Ajuntament. 
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La nova normativa efectua un clar repartiment de funcions entre l’Administració de la 
Generalitat i l’Administració local per tal de que no es produeixi una superposició d’actuacions. 
 
Amb l’aprovació del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de 
juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes, es formula 
un Programa d’Adequació esglaonat amb l’objectiu d’organitzar el procés d’adequació i 
tramitació de sol·licituds d’adequació de les activitats existents. 
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Serveis Territorials del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, i els Ajuntaments són els qui han d’identificar i classificar les activitats de 
l’Annex I i II. Una vegada s’han identificat i classificat les activitats afectades s’ha establert un 
calendari esglaonat d’adequació en tres períodes de durada semestral: abans de l’1 de gener 
de 2006, abans de l’1 de juliol de 2006 i abans de l’1 de gener de 2007. En el cas que en data 1 
d’octubre de 2005 no s’hagi rebut notificació s’entén que ha de presentar l’autorització i llicència 
ambiental abans de l’1 de juliol de 2006. 
 
 
 
 
5.7.4.2.Anàlisi del grau de seguiment i control de consums en dependències 
comarcals  
 
L’Administració local ha de servir com a exemple en la optimització dels recursos energètics, de 
l’aigua i en la producció de residus del municipi i per altra banda l’ajuntament té un paper clau 
en la promoció de polítiques d’eficiència dels recursos. 
 
Pel què fa als consums energètics, l’Ajuntament de Ribes de Freser no realitza un control 
sobre els consums dels edificis i les dependències municipals. Tampoc es porta un control dels 
consums d’aigua. 
 
5.7.4.3.Utilització de criteris ambientals 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser disposa d’ ordenances en matèria de medi ambient, que 
s’adapta a la llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, per tal de que totes 
aquelles activitats que pertanyen a l’annex III puguin tramitar el règim de comunicació. 
 
A més a més, el recent Text Refós de les Normes Subsidiàries de la Vall de Ribes aprovat 
durant l’any 2005 també regula en matèria de contaminació acústica i contaminació 
atmosfèrica. 
 
Des de l’Ajuntament no s’utilitza un protocol referent a quins criteris mediambientals cal seguir 
en matèria de compres, tant pel propi Ajuntament, com per la resta de dependències 
municipals, pel mobiliari urbà o concursos públics, entre d’altres. 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser publica de forma periòdica diferents butlletins o fulletons, que 
permeten donar a conèixer a la població les actuacions que s’estan portant a terme al municipi, 
ja siguin de caire social, econòmic, ambiental, etc.  
 
5.8. Animals domèstics 
 
Des de l’Ajuntament de Ribes de Freser no es porta un cens actualitzat dels animals domèstics. 
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5.9. Telecomunicacions 
 
El municipi de Ribes de Freser té instal·lada juntament amb la majoria dels municipis de la 
comarca banda ampla de tal manera que el propi Ajuntament del municipi com els particulars 
que tinguin internet a la seva llar poden disposar d’una connexió segura i ràpida. 
 
Un estudi realitzat per La universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona amb dada maig de 
2004, sobre la presència i contingut de les planes webs dels Ajuntaments catalans indica que 
han augmentat la seva presència a Internet durant els últims tres anys. En concret, el 78% dels 
946 ajuntaments de Catalunya tenia pàgina web l’any 2003, mentre que l’any 2000 el 
percentatge d’ajuntaments amb presència a la xarxa era del 62%.  
 
La qualitat de les webs municipals també ha experimentat una millora destacable. L’any 2000, 
el 72,2% de les webs eren només pàgines planes del municipi amb poca o nul·la informació 
sobre serveis, mentre que el 27,8% eren pàgines d’ajuntament “més elaborades, amb 
informació de l’administració local i dels serveis que ofereix la web”. Tres anys després, el 
percentatge de pàgines més completes havia augmentat fins al 50,2% del total, principalment 
en els ajuntaments de les províncies de Barcelona i Girona.  
 
L’estudi analitza a fons els continguts de les pàgines web municipals, que han millorat tant la 
informació general sobre el municipi com la informació sobre entitats i equipaments. A grans 
trets, entre els anys 2000 i 2003 les pàgines web dels ajuntaments catalans han augmentat la 
informació que ofereixen sobre l’administració i també han aconseguit orientar-se més als 
ciutadans. 
Entre els reptes pendents hi ha l’increment del grau d’interacció entre l’administració i els 
ciutadans. L’any 2003 només el 12,3% de les webs oferien mecanismes de comunicació amb 
els ciutadans com ara enquestes, xats, fòrums o llistes de distribució sobre l’actualitat municipal 
i consistorial. D’altra banda, també cal augmentar les possibilitats de realitzar tràmits on-line. 



 
296 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Regressió poblacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augment del nombre d’habitatges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Evolució de la població en els darrers 30 anys Distribució de la població per sexe i edat (2004)

Evolució dels tipus d’habitatge

Tipus d’habitatges principals. Any 2001 

Habitatges principals segons el règim de tinença.

Creixement natural 
Immigració Emigració 

Ribes 
de 

Freser 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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Xarxa de Serveis Socials i Sanitaris competent 
 
Serveis Socials 
• Consell Comarcal: 

- At. Primària: teleassistència domiciliaria 
- At Especialitzada: Servei Integració 

familiar 
 
• Ajuntament: 
L’ajuntament té delegats tots els Serveis Socials 
al consell Comarcal 
 

 

 
• Fundació MAP: 

- CDIAP (Centre Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç): 

- Residència MAP 
- Centre d’Atenció Especialitzada 

Montserrat 
- Llar Residència MAP 
- Centre Ocupacional 
- Servei Respir 

 

 
Serveis Sanitaris  

Centre d’Atènció Primària 

Oferta educativa adequada a les necessitats actuals 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensenyament no formal: 
 

- S’utilitza el Casal de Cultura per 
realitzar activitats extraescolars. 

 
 

Elevat nombre d’associacions i d’esdevinents culturals 

• Equipaments Municipals. 
- Piscina 
- Pavelló 
- Camp de futbol 
- Pistes de tennis 

 
Oferta cultural: Varietat en l’oferta 
d’activitats festives al municipi de Ribes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participació ciutadana: Inexistència de cap 
comissió o Forum de participació ciutadana 
permanent. 

Seguretat ciutadana 

 
• Seguretat Viària supramunicipal: Mossos d’Esquadra 
• Seguretat Viària intermunicipal: Cos de Policia Local (1 agent) 
 

Nombre d’alumnes per centre i nivell educatiu

Font: Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès.
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Organització dels serveis municipals 

• Partit Polític de govern: Consta de 3 regidors del IDRF-PM (Independents de Ribes de 
Freser-Progrés Municipal), 3 regidors de ERC-MA (Esquerra Republicana de Catalunya), 
tres regidors per Convergència i Unió i dos regidors d’ICV-EPM. 

 
• No existeix àrea de medi ambient, sinó que és el 1er tinent d’alcalde i regidor de turisme, 

ensenyament i joventut qui s’encarrega dels assumptes que vagin sorgint en matèria de 
medi ambient. 

• Pressupost municipal: Un 6,7% de les despesses de l’any 2005 van ser destinades a 
matèria de medi ambient, dintre de recollida, eliminació i tracatament d’escombreries, millora 
del medi natural i sanejament, abastament i distribució d’aigual. 

Manca de coordinació amb els diferents departaments i institucions 

Entre departaments de l’Ajuntament 
- Reunió setmanal de la Junta de govern 
- Reunió menusal de la Comissió informativa 
- Reunió menual del Ple 
- Reunió setmanal, dels regidors amb alcalde 

per tracta els temes més actuals. 

Amb altres administracions 
- Consorci Alba Ter 
- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 

Ambient. 
- Consorci de Telecomunicacions de 

Catalunya 

Les pràctiques ambientals municipals són insuficients 

• L’Ajuntament de Ribes de Freser no realitza cap control referents als consums energètics ni 
d’aigua de les dependències municipals. 
 

• Ordenances municipals: L’Ajunramenr de Ribes de Freser no té cap ordenança municipal 
que reguli en matèria de medi ambient. 
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Indicadors 
 
 

Indicador: 1. Creixement natural 

Definició: 
L’indicador mesura l’evolució de la població naturalment (natalitat i defuncions) 

Tipus Pressió 

Unitats Nombre d’habitants 

Mètode de càlcul Creixement natural = Naixements - Defuncions 

Valor actual -20 individus (2004) 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Ribes de Freser. 

Tendència Augment 

Observacions - 

 
 
Indicador: 2. Taxa d’envelliment 

Definició: 
Percentatge de població major de 65 anys. 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*65lim 







 >
=

totalPoblació
anysPoblacióentenvelTaxa  

Valor actual 27,4% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Ribes de Freser 

Tendència Augment 

Observacions - 
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Indicador: 3. Saldo migratori 

Definició: 
Diferència entre l’emigració (població que arriba al municipi) i l’immigració (població que marxa 
del municipi) 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul Saldo migratori = Emigració - Immigració 

Valor actual 6 persones. 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions - 

 
 
Indicador: 4. Habitatges buits 

Definició: 
Proporció d’habitatges buits o abandonats al municipi. 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*

'
'% 








=

habitatgesdtotalNombre
buitshabitatgesdNombrebuitshabitatges  

Valor actual 18% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions - 
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Indicador: 5. Despesa municipal en matèria de sostenibilitat 

Definició: 

Amb aquest indicador es pretén conèixer el pressupost municipal és dedicat a actuacions 
mediambientals. 

Tipus Resposta 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*
sup

% 







=

totalostpres
ambientmedidespesaambientmedidespesa  

Valor actual 6,7% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Ajuntament de Ribes de Freser 

Tendència Augment 

Observacions - 
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C. Diagnosi estratègica 
 
5.10. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 RIBES DE FRESER HA SOFERT UNA REGRESSIÓ POBLACIONAL 
 
El municipi de Ribes de Freser ha perdut població en els darrers 30 anys, reduïnt-se la població 
en un 30% respecte l’any 1975, adoptant les característiques pròpies d’una població envellida. 
 
Ribes de Freser compta amb un creixement natural negatiu que s’accentua a mesura que 
passen els anys, la diferència entre naixements i defuncions cada any és més elevada des de 
l’any 1967.  
 
No obstant els moviments migratoris des de l’any 2002 donen un saldo positiu, el que significa 
que hi ha una aportació de població al municipi de Ribes conseqüència directa de l’inmigració.  
 

 EL PERCENTATGE D’HABITATGES BUITS SUPERA LA MITJA DE LES COMARQUES 
GIRONINES 

 
El percentatge d’habitatges buits a Ribes de Freser en el període 1981-2001 ha estat un 7% 
superior a la mitja de les comarques gironines i fins i tot de Catalunya.  
Tot i haver-hi diversos habitatges sense ocupar, en els darrers 10 anys el nombre de nous 
habitatges construïts per any ha augmentat progressivament, per la qual cosa es consideren 
suficients els habitatges a Ribes de Freser, tot i que molts d’aquests estiguin buits. 
 
 

 L’AMPLI VENTALL DE SERVEIS SOCIALS I SANITARIS QUE S’OFEREIXEN AL 
MUNICIPI PERMETEN SATIFER LA DEMANDA 

 
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ofereixen els serveis socials necessaris per atendre els 
municipis de la comarca, tant pel què fa a l’atenció primària com a l’atenció especialitzada.  
 
Els serveis socials que s’ofereixen al municipi s’han ampliat amb els anys i s’han adequat a les 
noves necessitats i problemàtiques emergents, com per exemple la integració de la població 
immigrant, el servei d’atenció a les víctimes de violència domèstica, o la teleassistència, 
permetent així cobrir la demanda.  
 
No obstant això, cal destacar que manca informació als usuaris per tal que coneguin els serveis 
que s’ofereixen tant des de l’Ajuntament com des del Consell Comarcal. A més, la coordinació 
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament, és insuficient. 
 
Un dels aspectes a remarcar és el suau augment que s’ha fet de les places del Geriàtric ubicat 
a Ribes de Freser però que dóna servei a tota la Vall de Ribes. 
 

 L’OFERTA EDUCATIVA SATISFÀ LES NECESSITATS 
 

Ribes de Freser compta amb dos centres que donen servei educativa des dels primers mesos, 
a la Llar d’Infants, fins els 16 anys que és quan finalitza l’Educació Secundaria Obligatòria 
passant per l’Educació Infantil i Primària. En un principi, s’ha detectat que hi ha un bon servei 
educatiu pels 215 alumnes amb data de 2005 que acudeixen cada dia als centres. 
 

 S’AMPLIA L’OFERTA D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
 
Degut a l’elevat cost de l’habitatge, hi ha un cert sector de la població que es troba amb 
problemes per adquirir una vivenda digne, sigui de compra o de lloguer. Aquest sector sol 
coincidir amb la població jove, immigrant o amb pocs recursos. 
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Tot i no donar-se construcció de protecció oficial des de l’any 1993, actualment existeix en 
projecte la construcció de noves vivendes de lloguer per a joves. Actualment aquest projecte 
s’ha tramitat a l’Institut Català del Sol (INCASOL). 
 

 TEIXIT ASSOCIATIU POC ACTIU. 
 
En el municipi de Ribes de Freser existeixen 28 associacions, la majoria de caire cultural i 
esportiu, que organitzen activitats de temàtiques molt diverses. A més a més, l’Ajuntament 
compta amb una AODL amb l’objectiu de dinamitzadora social que ajuda coordinar les diferents 
entitats i a organitzar conjuntament activitats durant l’any. 
 
Des de l’Ajuntament de Ribes de Freser, s’ha informat de que tot i haver-hi 28 associacions 
registrades, que es troben en actiu són molt menys i que es dificultosa la convocació i 
coordinació per tal de realitzar conjuntament activitats. 
 

 BONS NIVELLS DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
A Ribes de Freser no s’enregistren infraccions greus que puguin afectar a la seguretat 
ciutadana. Únicament s’han detectat problemes puntuals de vandalisme principalment en 
contra el mobiliari urbà, i des del propi ajuntament s’ha procedit a actuar-hi. 
Pel què fa a les carreteres, els nivells d’accidentabilitat són baixos i no s’han identificat punts 
negres. 
 

 ELS CRITERIS AMBIENTALS UTILITZATS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL SÓN 
ESCASSOS 

 
Des de l’Ajuntament de Ribes de Freser no es porta un control dels consums d’aigua i energia 
dels edificis i dependències municipals que permeti veure l’evolució, detectar puntes i 
optimitzar-lo.  
 
L’Ajuntament no disposa del programa Wincem, una aplicació que permet gestionar i estudiar 
la informació energètica que generen les diferents instal·lacions municipals (dependències i 
enllumenat públic), però degut a una manca de personal no s’ha arribat a posar en 
funcionament. 

No s’utilitza un protocol referent a quins criteris mediambientals cal seguir en matèria de 
compres del mobiliari urbà, adjudicació d’obres públiques, etc. 

Des de l’àrea de medi ambient de l’ajuntament però, s’estan portant a terme certes iniciatives 
per tal de millorar la gestió mediambiental del municipi i minimitzar el consum d’aigua i energia 
en zones verdes i de lleure, així com millorar la informació i l’educació ambiental a diferents 
grups poblacionals. 
 

 NO EXISTEIX UNA PART DEL PRESSUPOST EXCLUSIVA PER L’AREA DEL MEDI 
AMBIENT 

 
L’Ajuntament de Ribes de Freser no compta amb àrea de Medi Ambient dins de la seva 
estructura de govern, pel que no dins del pressupost municipal no hi ha una quantitat definida 
que es destina a projectes o activitats que millorin la qualitat ambiental del municipi. 
 
Únicament i segons les partides pressupostaries de l’any 2005 s’observa que es destina una 
mínima part del pressupost anual per  la millora del medi natural, l’abastament d’aigua i per la 
recollida, eliminació i tractament d’escombriaires.  
 
Aquest fet repercuteix en la realització de certes actuacions, ja que impossibilita la seva 
execució o bé l’enlenteix. Un exemple és la manca de formació dels treballadors de 
l’ajuntament en matèria de medi ambient, la necessitat de realització d’estudis municipals 
complerts de certs àmbits problemàtics al municipi com la mobilitat o residus, etc., així com 
projectes referents al coneixement del patrimoni natural com serien els camins ramaders, etc., 
entre d‘altres 
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5.11. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Un 59% dels habitatges són principals 

- Bon nivell de seguretat ciutadana 

- Oferta cultural adequada 

- Els serveis socials cobreixen al demanda 

- El saldo migratori és positiu 

- S’ofereix un adequat ventall educatiu  

 
Punts febles 

- Un 26% habitatges estan en règim de lloguer 

- La població ha disminuït en un 30% en els darrers 30 anys 

- Ribes de Freser té un creixement vegetatiu negatiu 

- El 18% dels habitatges són buits 

- L’ajuntament no porta un control dels consums municipals que permeti millorar-ne la gestió 

- Baix pressupost destinat a l’àrea de medi ambient. 

 

Oportunitats 

- Des de l’Ajuntament es pren la iniciativa per a la construcció d’habitatges de protecció 
oficial 

- Des de l’Ajuntament s’estan prenent iniciatives per a la millora de la informació i educació 
ambiental a la població 

 

Amenaces 

- La tendència poblacional és incerta 

- L’augment del habitatge de segona residència. 
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