
Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 1

 

 
AGENDA 21 LOCALS DE RIELLS I 
VIABREA, BREDA I HOSTALRIC 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 
SOSTENIBILITAT DE BREDA 
 
DOCUMENT 2. DIAGNOSI 
 
Juliol de 2010 

 

Ajuntament de Breda 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 2

CRÈDITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
Diputació de Girona 
 
Joan Gaya. Director facultatiu 
Laura Soriano, adjunta a la Direcció Facultativa 
 
Ajuntament de Breda 
 
Joan Miquel Terradas, regidor de Medi Ambient  
 
COORDINACIÓ: 
 
Albert Albertí, La COPA SCCL 
 
EQUIP REDACTOR:  
 
Albert Albertí, geògraf. La COPA SCCL 
Enric Cortiñas, biòleg. La COPA SCCL 
Mercè Jané, biòloga. La COPA SCCL 
Carme Dolz, pedagoga. La COPA SCCL 

 

AGENDA 21 LOCALS DE RIELLS I 
VIABREA, BREDA I HOSTALRIC 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA  
SOSTENIBILITAT DE BREDA 

 DOCUMENT 2. DIAGNOSI 
 
Juliol de 2010 

 

Ajuntament de Breda 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 3

AGENDES 21 LOCALS DE RIELLS I 
VIABREA, BREDA I HOSTALRIC 
 
BREDA 
 
 
DIAGNOSI 
 
 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 4

 
INDEX 
 
1. INTRODUCCIÓ ..................................................................... 7 
 
2. ASPECTES GENERALS I DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN FÍSIC .... 8 
 
2.1. Diagnosi del medi físic .............................................................. 8 
2.1.1. Síntesi de la situació actual ......................................................... 8 
2.1.2. Diagnosi municipal ................................................................... 10 
2.1.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 11 
 
3. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL ...................... 12 
 
3.1. Anàlisi del territori ......................................................... 12 
3.1.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 12 
3.1.2. Diagnosi municipal ................................................................... 14 
3.1.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 18 
 
3.2. Sistemes naturals ........................................................... 19 
3.2.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 19 
3.2.2. Diagnosi municipal ................................................................... 20 
3.2.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 23 
 
3.3. Riscos ambientals ........................................................... 24 
3.3.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 24 
3.3.2. Diagnosi municipal ................................................................... 25 
3.3.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 28 
 
3.4. Mobilitat ......................................................................... 29 
3.4.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 29 
3.4.2. Diagnosi municipal ................................................................... 30 
3.4.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 32 
 
3.5. Balanç d’aigua ................................................................ 33 
3.5.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 33 
3.5.2. Diagnosi municipal ................................................................... 34 
3.5.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 35 
 
3.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions ............... 36 
3.6.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 36 
3.6.2. Diagnosi municipal ................................................................... 37 
3.6.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 38 
 
3.7. Soroll .............................................................................. 39 
3.7.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 39 
3.7.2. Diagnosi municipal ................................................................... 40 
3.7.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 41 
 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 5

3.8. Residus ........................................................................... 42 
3.8.2. Diagnosi municipal ................................................................... 44 
3.8.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 46 
 
3.9. Estructura energètica ..................................................... 47 
3.9.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 47 
3.9.2. Diagnosi municipal ................................................................... 48 
3.9.3. Diagnosi estratègica ................................................................. 49 
 
4. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA ..................... 50 
 
4.1. Aspectes generals ........................................................... 50 
4.1.1. Diagnosi municipal ................................................................... 50 
 
4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi ... 51 
4.2.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 51 
4.2.2. Diagnosi municipal ................................................................... 52 
 
4.3. El mercat de treball ........................................................ 53 
4.3.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 53 
4.3.2. Diagnosi municipal ................................................................... 54 
 
4.4. El sector primari ............................................................. 56 
4.4.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 56 
4.4.2. Diagnosi municipal ................................................................... 58 
 
4.5. El sector secundari ......................................................... 59 
4.5.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 59 
4.5.2. Diagnosi municipal ................................................................... 60 
 
4.6. El sector terciari ............................................................. 61 
4.6.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 61 
4.6.2. Diagnosi municipal ................................................................... 62 
 
4.7. Diagnosi estratègica de la sostenibilitat econòmica ....... 63 
 
5. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL ............................ 65 
 
5.1. Població .......................................................................... 65 
5.1.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 65 
5.1.2. Diagnosi municipal ................................................................... 66 
 
5.2. Habitatge ........................................................................ 67 
5.2.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 67 
5.2.2. Diagnosi municipal ................................................................... 68 
 
5.3. Telecomunicacions i connectivitat .................................. 69 
5.3.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 69 
5.3.2. Diagnosi municipal ................................................................... 70 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 6

 
5.4. Salut i protecció social .................................................... 71 
5.4.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 71 
5.4.2. Diagnosi municipal ................................................................... 72 
 
5.5. Educació ......................................................................... 73 
5.5.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 73 
5.5.2. Diagnosi municipal ................................................................... 74 
 
5.6. Associacionisme i activitat cultural ................................. 75 
5.6.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 75 
5.6.2. Diagnosi municipal ................................................................... 76 
 
5.7. Seguretat Ciutadana ....................................................... 77 
5.7.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 77 
5.7.2. Diagnosi municipal ................................................................... 78 
 
5.8. Organització Institucional .............................................. 79 
5.8.1. Síntesi de la situació actual ........................................................ 79 
5.8.2. Diagnosi municipal ................................................................... 80 
 
5.9. Diagnosi estratègica de la sostenibilitat social ............... 81 
 
 

 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 7

1. INTRODUCCIÓ  
 
El document que es presenta a continuació constitueix el segon volum de 
l’Agenda 21 Local de Breda i correspon a la fase de diagnosi ambiental. És 
fruit del treball i el consens de l’equip auditor, integrat per representants de 
l’Ajuntament de Breda, la Diputació de Girona i La Copa. 
 
Partint de la descripció i l’anàlisi de la situació actual del municipi, recollida 
de manera extensa i detallada a la Memòria Descriptiva, es realitza una 
diagnosi de la situació actual i de les tendències observades en el seu 
conjunt, subratllant l’enfocament territorial que es considera clau alhora de 
valorar la sostenibilitat. Així doncs, la Diagnosi Ambiental ofereix:  
 
• El coneixement de l’estat ambiental del municipi a partir del qual es pot 

definir una correcta política ambiental que faci possible el 
desenvolupament sostenible dels recursos. 

• La identificació d’aquelles incidències ambientals que afecten al municipi, 
amb l’objectiu de suplantar-les. 

• Conèixer el compliment de la legislació ambiental aplicable. 
• Proporcionar al municipi un punt de partida per a l’execució i establiment 

d’actuacions ambientals al territori (projectes, estudis, organització 
interna). 

• Facilitar el punt de partida dels sistemes de participació ciutadana i 
marcar el punt d’inici pel desenvolupament i l’aplicació de l’Agenda 21 
Local que es regeixen pels següents criteris de sostenibilitat:  

1. Utilització eficient dels recursos ecològics 
2. Superació de la capacitat de càrrega del medi 
3. Valoració i protecció de la biodiversitat 
4. Utilització dels recursos propis 
5. Diversitat funcional de la ciutat 
6. Contribució a la sostenibilitat global 
7. Implicació social en el procés de sostenibilitat 

La diagnosi de cadascun dels apartats que conformen aquest document està 
formada per: 

• Un breu resum de la situació actual, on es resumeixen els principals punt 
descrits en la Memòria Descriptiva. 

• Una diagnosi, on es presenten les propostes o accions a desenvolupar 
per a la millora del municipi. 

• I finalment, una diagnosi estratègica dels diferents aspectes territorials i 
ambientals on es destaquen els punts forts i els punts febles del 
municipi, que ha de servir com a punt de referència perquè Breda 
emprengui mesures cap a la sostenibilitat. 

Avui en dia és necessari contemplar el medi ambient des d’una visió àmplia 
de la seva problemàtica i que aquesta s’integri transversalment en 
l’entramat de las diferents polítiques sectorials locals. Emfatitzant la 
consideració del sistema local com a una unitat complexa, en la qual els 
recursos naturals apareixen en interacció amb el desenvolupament cultural, 
social i econòmic dels ciutadans. 
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2. ASPECTES GENERALS I DESCRIPCIÓ DE 
L’ENTORN FÍSIC 
 
El municipi s’estén al peu dels vessants orientals dels massís del Montseny, 
entre la riera de Breda, límit occidental, que baixa de Can Padró, i la riera 
de Repiaix, límit oriental, que neix als vessants meridionals de Montsoriu i 
recull les aigües del coll de n’Orri, fins a la confluència d’ambdues, poc 
abans de desguassar a la Tordera per l’esquerra. Forma una vall de clima 
suau, emparada per les muntanyes de Montsoriu i les serres de Gaserans, 
el Montnegre, la serra de Sant Llop i el Montseny. El terme comprèn la vila i 
cap de municipi de Breda i les caseries del Pagès de Baix i el Pagès de Dalt. 
 
2.1. Diagnosi del medi físic 
 
2.1.1. Síntesi de la situació actual 
 

MEDI FÍSIC 

 
Indicadors geogràfics (2009): 

Àmbit Superfície (Km2) Població (Hab.) Densitat (Hab./km2) 
Catalunya 32,079 7.475.420 233.031,6 
La Selva 995,1 169.389 170,2 

Breda 5 3.784 753,8 
 
Climatologia i meteorologia: 

Breda se situa dins el domini climàtic anomenat Mediterrani Prelitoral Nord, el qual es caracteritza per 
presentar precipitacions mitjanes anuals compreses entre 750 i 1000 mm que es donen sobretot 
durant la primavera i la tardor. Les temperatures mitjanes anuals oscil�len entre els 14º i 15º C. Són 
comunes les inversions tèrmiques durant els mesos d’hivern, les quals poden determinar la formació 
de boires. 

 
Principals dades climàtiques:  
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Precipitació (mm) Temperatura (ºC)  
La velocitat mitjana del vent és de 1,46 m/s i la direcció 
predominant d’aquest  és SE. 

Variables 

Valor 
mitjà  

(1997- 
2001) 

T mitjana (º C) 14,5 
Mitjana T mínima (º C) 6,5 
Mitjana T màxima (º C) 21 
T mínima absoluta (º C) 4 
T màxima absoluta (º C) 24 
Precipitació (mm) 875 
Humitat mitjana (%) 76 
Irradiació solar (MJ/m2) 12 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 9

 
 
Geologia i geomorfologia: 

Unitats de relleu Breda pertany a l’anomenat Sistema Mediterrani. Es situa a la depressió del 
Vallès Oriental, entre les serralades Prelitoral i Litoral. 

Litologia 

La presència de materials miocènics i plioquaternaris, i els materials 
quaternaris al�luvials de les principals rieres afavoreixen principalment la 
incisió dels principals cursos fluvials i per tant, els principals processos 
geomorfològics que s’hi donen es troben relacionats precisament amb aquesta 
dinàmica fluvial. No hi ha cap espai inclòs a l’Inventari d’Espais d’Interès 
Geològic de Catalunya 

Geomorfologia 
La tipologia del terreny es caracteritza per ser una plana lleugerament 
elevada, delimitada per les rieres de Breda i de Repiaix. Aquest fet provoca 
que la conca hidrogràfica sigui d’elevat caràcter torrencial. 

Sòls 
La tipologia de sòls: 

1. Sòls desenvolupats sobre roques silícies àcides 
2. Sòls desenvolupats sobre roques no consolidades 

 
Hidrologia i hidrogeologia: 

Aigües 
superficials:  

Conca hidrogràfica: Conca de la Tordera / Subconca de la riera de Breda 
Cabal anual mitjà: s.d. 
Aportació anual mitjana: s.d. 
Nombre de captacions de concessions superficials: s.d. 

Aigües 
subterrànies: 

Àrea hidrogeològica: Montseny-Guilleries 
Nombre de concessions de captacions subterrànies: 15 pous registrats, 
que representen un volum total d’aigua concedida de 365.860 m³/any.  
Hi ha una important presència de fonts  
Usos de l'aigua:  

Ús de les captacions d'aigua subterrània

73%

20%

7%

Agrícola
Domèstic
Ramader
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2.1.2. Diagnosi municipal 
 
• El municipi s’estén al peu dels vessants orientals dels massís del 

Montseny, entre la riera de Breda i la riera de Repiaix, en una zona 
plana formada per dipòsits sorrencs i conglomeràtics grollers, producte 
de les aportacions fluvials, i d’interès per l’ús agrícola.  

 
• En el municipi no hi ha punts d’interès geològic que es recullin en 

l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya, publicat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
• Les aigües superficials del municipi presenten una qualitat físico-

química de l’aigua mediocre i un estat ecològic que es considera 
de deficient. Per aquest motiu existeix un risc elevat d’incompliment 
dels paràmetres dictats per la Directiva Marc de l’Aigua, pel què fa a la 
qualitat de les aigües. Concretament, la riera de Breda que esdevé el 
curs fluvial més important del municipi, es presenta com un curs d’aigua 
poc alterat i presenta un tipus de protecció per abastament i una alta 
funcionalitat com a connector ecològic entre el massís de Montseny i la 
Serra del Montnegre - el Corredor.   

 
• Les aigües subterrànies no presenten cap risc d’incompliment de 

la Directiva Marc de l’Aigua. Les aigües subterrànies presenten una 
tipologia litològica dominant representada pel granit i el paleozoic, 
acompanyada d’altres tipologies litològiques com l’al�luvial, amb una 
circulació bàsicament porosa. Aquest fet, condiciona que la seva 
vulnerabilitat davant de les pressions antròpiques sigui baixa i, per tant, 
no hi ha risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua. Tanmateix, i 
en episodis puntuals, es detecta contaminació de nitrats per sobre dels 
valors llindars establers. 

 
• Hi ha una important presència de fonts que conformen, en alguns 

casos, paratges de gran interès i bellesa.  
 
• Retard en la creació de la Comunitat d’usuaris de la Tordera 

Mitjana. El 18 de setembre de 2003 el Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua va adoptar l’Acord que aprovava el pla 
d’ordenació d’extraccions i declaració definitiva de sobreexplotació de 
l’aqüífer al�luvial de la Tordera Mitjana i dels aqüífers de la Baixa 
Tordera, publicat al DOGC número 3991, de 20.10.2003. L’article 13 del 
mateix Acord establia que els usuaris de la Tordera Mitjana s’havien de 
constituir en comunitat d’usuaris abans del 31 de juliol de 2005.  

 
Tanmateix, aquest fet encara no s’ha donat i és important que així sigui 
perquè la comunitat d’usuaris esdevindrà un òrgan de participació que 
controlarà la gestió i l’explotació dels recursos hídrics de tota la conca. 
Fet que es considera necessari ja que permetrà la recuperació de 
l’aqüífer de la Tordera, castigat durant molts anys. 
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2.1.3. Diagnosi estratègica 
 

EL MEDI FÍSIC 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

El municipi s’estén al peu dels vessants orientals 
dels massís del Montseny, entre la riera de Breda 
i la riera de Repiaix, en una zona plana d’interès 
per l’ús agrícola. 

El municipi no inclou cap aflorament geològic 
d’interès ni cap espai inclòs dins l’Inventari 
d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. 

Les aigües subterrànies del municipi no 
presenten cap risc d’incompliment de la Directiva 
Marc de l’Aigua. 

Les aigües superficials del municipi presenten una 
qualitat físico-química de l’aigua mediocre i un 
estat ecològic que es considera de deficient. 

Hi ha una important presència de fonts que 
conformen, en alguns casos, paratges de gran 
interès i bellesa. 

Les aigües superficials presenten un risc elevat 
d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua. 

La futura creació de la Comunitat d’usuaris de la 
Tordera Mitjana garantirà una millor explotació 
de l’aqüífer. 

Episodis puntuals de contaminació per nitrats de 
les aigües subterrànies. 

 Retard en la creació de la Comunitat d’usuaris de 
la Tordera Mitjana. 
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3. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 
3.1. Anàlisi del territori 
 
3.1.1. Síntesi de la situació actual 
 

ÀMBIT TERRITORIAL 

Breda té una superfície de 5,09 km2 i es troba ubicat a la vall de la Tordera a la comarca de la Selva. 
Conforma juntament amb d’altres municipis l’anomenada subcomarca del Baix Montseny. Aquesta 
engloba els municipis situats entre el Massís del Montseny i el Montnegre. Són: Arbúcies, Campins, 
Cànoves i Samalús, Cardedeu, Fogars de Montclús, Gualba, Riells i Viabrea, Llinars del Vallès, 
Massanes, Montseny, Hostalric, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, 
Sant Feliu de Buixalleu, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba 
Sasserra 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC I USOS DEL SÒL 

 
Usos del sòl (2006): 

Terrenys 
naturals Conreus 

Improd. 
Artificial Aigua 

 

24,21% 58,09% 17,70% 0,00% 
 
Territori protegit (2007): 

 Núm. Ha Gestió Ha 
Parc Natural 0 0 0 0 
PEIN – 
XN2000 

1 7,72 0 0 

 
Fragmentació territorial (2006):  

Núm. 
polígons 

Ha polígon + 
gran 

% polígon 
+gran 

2  262,58  52,31% 
 
Classificació del sòl (2006): 

Urbà Urbanitzable No 
urbanit. 

Protegit 

18,27%  23,39%  56,80%  1,54% 
Balanç de CO2 2005: 31.281,9 Tones 

 
Sostenibilitat urbana: 

 

Any  1991 2001 2006 
Classificació del sòl: 

 

Número habitatges  1.370 1.563 1.831 
Compacitat urbana s.d. s.d. 20.01 
Densitat urbana 0,43 0,46 0,50 
Grau 
d’urbanització s.d. s.d. 71,41% 

Potencial de  
creixement urbà 

s.d. s.d. 127,9% 

Ritme de creix. 
urbanístic* 

s.d. s.d. 0,21% 

*El ritme de creix. urbanístic fa referència a l’any 
2005 respecte 2004. 
 
Infraestructures (2006): 

Tipus 
infraestructura  Km 

Passos de 
fauna 

Autopista  0  e.c. 
Autovia  0  e.c. 
Via rapida  0  e.c. 
Vies secundaries  6,79  e.c. 
Ferrocarril  0  e.c. 
TAV  0  e.c. 
TOTAL 6,79  e.c. 
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carreteres  
TOTAL tren  0 e.c. 
Grau de vialitat: 0 
Grau de permeabilitat infraestructures: e.c. 
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3.1.2. Diagnosi municipal 
 
• Geogràficament el municipi s’inclou dins la subcomarca del Baix 

Montseny. El municipi té una superfície de 5,09 km2 i es troba ubicat a 
la vall de la Tordera a la comarca de la Selva. Conforma juntament amb 
d’altres municipis l’anomenada subcomarca, que engloba els municipis 
situats entre el Massís del Montseny i el Montnegre. Són: Arbúcies, 
Campins, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Fogars de Montclús, Gualba, 
Riells i Viabrea, Llinars del Vallès, Massanes, Montseny, Hostalric, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant 
Feliu de Buixalleu, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 

 
• En els últims anys hi ha hagut un retrocés important en la 

superfície de sòls agrícoles. Aquest retrocés es deu a una substitució 
de conreus herbacis de regadiu per zones urbanes, industrials i 
comercials. Concretament hi ha hagut un augment de la superfície de les 
categories urbanes, sobretot residencials i industrials, així com també 
sòls forestals, bàsicament de bosquines i prats, boscos caducifolis i 
plantacions de pollancres. El bosc escleròfil o alzinar, ha sofert també un 
retrocés de la seva superfície.  

 
• S’ha experimentat una disminució important de la fragmentació 

del territori. Els valors obtinguts de l’índex de fragmentació de Breda, 
3,45% l’any 1987 i 8,99% l’any 2002, mostren que el municipi ha sofert 
una davallada important en la fragmentació del territori. Concretament, 
les tipologies de sòl que han experimentat una major concentració són 
els conreus de regadiu i les urbanitzacions. Mentre que d’altres 
categories com el bosc de caducifolis, les plantacions de planifolis i els 
boscos d’aciculifolis i esclerofil�les han augmentat la seva fragmentació. 

 
• Des del 1987 no hi ha hagut una variació de les cobertes del sòl 

dominants. L’evolució soferta per les cobertes del sòl, des del 1987 al 
2002, mostra que no hi ha hagut canvis importants que n’alterin la 
dominància. Així doncs, els usos del sòl dominants continuen essent els 
conreus herbacis de secà i les bosquines i prats. Els canvis destacables 
que s’han donat són un augment de les zones urbanes i les plantacions 
de planifolis i una disminució del bosc d’esclerofil�les.  

 
• El planejament directriu aposta per a la protecció del sistema 

d’espais oberts i l’establiment d’un ritme de creixement moderat. 
El Pla Territorial de Catalunya considera que Breda, juntament amb 
Riells i Viabrea, és una àrea bàsica territorial (ABT), i com a tal, ha de 
proporcionar els serveis bàsics a la seva població. 

 
El Pla Territorial Parcial de les comarques gironines estableix que gairebé 
la totalitat del terme municipal sigui classificat com a sòl no urbanitzable 
basant-se en la tipologia de protecció d’interès agrari i /o paisatgístic. 
Per altra banda, proposa que no hi hagi creixement de les zones 
industrials per deixar lliure els espais intersticials de manera que es 
garanteixi la connectivitat a banda i banda de la Tordera. 
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El Pla d’Espais d’Interès Natural inclou 7,72 ha del municipi dins de l’EIN 
del Massís del Montseny, que a la vegada formen part del Parc Natural 
del Montseny. Altrament, el Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge augmenta el total de superfície protegida a un total de 
107,56 ha, el 21,43% del terme municipal, i ho classifica com a Zona 
d’Interès Natural (ZIN), ja que és una àrea amb un mosaic agroforestal 
d’especial interès.  
 

• El planejament estratègic representat pel Pla d’Acció Comarcal 
per a la Sostenibilitat de la comarca de la Selva, estableix  
actuacions a nivell de: connectivitat ecològica, de sostenibilitat 
per les àrees industrials i de planificació i gestió de l’aigua com a 
recurs integral i global. El Consell Comarcal va assumir el compromís 
d’implantar la seva Agenda 21 comarcal (la data de signatura del 
protocol va ser el dia 17 de desembre de 1998). D’aquesta assignatura 
neix el Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat (PACS), que inclou:  

 
 Pla de Sostenibilitat de l'Aigua 
 Pla d’acció de la connectivitat ecològica 
 Pla de sostenibilitat de les àrees industrials 

 
Cadascun d’aquests plans individuals preveu un seguit de mesures per al 
desenvolupament sostenible en aquests diversos àmbits d’estudi, tal i 
com es detalla a continuació:  
 
El Pla de Sostenibilitat de l’Aigua proposa inicialment un seguit de línies 
estratègiques encaminades a promoure una gestió mancomunada de 
l'aigua a la comarca, a la gestió eficient de l’ús de l’aigua, a l’aigua com 
a factor de desenvolupament local i a la millora en l’abastament i el 
sanejament 
 
El Pla d’Acció de la connectivitat ecològica, identifica l’espai Connector 
fluvial de la riera d’Arbúcies i l’espai Connector fluvial de la Tordera, i 
declara com a principals amenaces el desenvolupament de noves 
infraestructures viàries i de transport, com el desdoblament de la 
carretera C-25, el traçat del TAV i la construcció de l’eix transversal 
ferroviari i possible ampliació cap al nord-est de l’autopista del Maresme 
(C- 32) i de la línia de tren de rodalies afectaria el tram final de la 
Tordera. 

 
Finalment, el Pla de sostenibilitat de les àrees industrials vol dotar a les 
administracions d’una eina que doni suport al desenvolupament de la 
seva activitat econòmica, comercial o turística sense malmetre l’entorn. 
 
Entre les diverses actuacions que aquests estudis estableixen, es 
proposa: integrar aquelles que es puguin al planejament urbà, establir 
diversos instruments de gestió útils per garantir la sostenibilitat a nivell 
comarcal i incorporar aquells actuacions con concretes i possibles a 
l’àmbit del municipi. 
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• Cal desenvolupar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que 
inclogui les directrius de protecció del sistema d’espais oberts i el 
ritme de creixement moderat, així com també els valors del sòl 
no urbanitzable. Les perspectives del planejament municipal vigent 
basat en les Normes Subsidiàries del 1991, amb text refós de 2006, 
preveuen un important creixement en nombre d’habitatges i per tant 
també de població, amb un horitzó previst que multiplica per quatre el 
nombre d’habitants actual. Tanmateix, no s’han dut a terme ni 
actuacions, ni plans parcials i especials que es dirigeixin cap a aquest 
horitzó.  
 
Actualment s’estan iniciant converses per desenvolupar el Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal que haurà de tenir en compte els criteris 
de la Planificació Territorial.  

 
• El model de nucli urbà de Breda respon al model compacte i 

divers. El municipi presenta els diferents usos i grups socials repartits 
de forma homogènia pel nucli urbà. Aquest fet és positiu ja que les 
dimensions del municipi permeten que els desplaçaments que s’hi 
realitzin es puguin fer perfectament a peu.  

 
• Caldria executar actuacions de millora urbanística a les diverses 

zones industrials del municipi i promoure la seva concentració. El 
nou planejament urbà caldrà que tingui present que les zones industrials 
del municipi que són el Polígon industrial nord, el de Repiaix, el del 
Sector sud i el de Can Guilleumes, situades a prop del nucli urbà, 
requereixen un pla d’ordenació i urbanització així com també la millora 
dels seus accessos. 

 
• El patrimoni cultural, arquitectònic i natural requereix la 

protecció d’un Pla Especial de protecció de Patrimoni. Breda 
disposa d’un patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural destacat, 
però que no disposa de cap figura de protecció. Només es destaca la 
preservació del Turó de Santa Anna, protegit mitjançant el Pla Parcial 10 
“Turó de Santa Anna” que preveu la dotació comunitària de la part alta 
del turó i la preservació del bosc existent. També cal esmentar la 
proposta veïnal de Declaració de Bé d’Interès Nacional dels Forns 
moruns per coure terrissa del municipi.  

 
• La quantitat de zones verdes es troba per sobre dels estàndards 

internacionals. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix que 
la l’índex òptim de relació entre espais verds i nombre d’habitants és de 
10 m²/hab. En aquest sentit, segons les dades del planejament, la 
superfície d’espais lliures és de 52.759 m², formada per un parc urbà a 
la Riera del Repiaix a la zona est del municipi, amb una superfície de 
21.000 m², i una reserva de 31.759 m² de sòl per a jardins urbans. Això 
suposa que, amb una població censada de 3.753 habitants l’any 2008, hi 
hagi una ràtio de 14,08 m²/hab., superior als estàndards de l’OMS. 

 
• La qualitat dels espais públics del municipi és millorable, 

sobretot en el cas de les zones industrials. Breda disposa d’espais 
lliures i equipaments i dotacions públiques amb una qualitat millorable.  
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El manteniment i la neteja d’aquests espais podria millorar. A més, la 
manca d’ordenació de les zones industrials es reflecteix en la seva mala 
qualitat com a espai públic, que es tradueix en una manca de voreres, 
mobiliari urbà i ferm, així com també amb la mala conservació de les 
seves zones verdes.  

 
• Breda disposa d’una important xarxa secundària de camins rurals 

que conformen una teranyina de camins que estructuren el 
territori i garanteixen l’accessibilitat. Breda disposa d’una xarxa 
secundària de camins rurals important, que està formada per camins 
rurals principals que connecten els masos i veïnats aïllats, així com 
també amb altres municipi. També disposa d’una xarxa de camins rurals 
secundaris que permeten l’accés a les finques i els masos rurals. 

 
Cal destacar però, la manca d’una cartografia actualitzada sobre 
aquests, que permeti conèixer el seu estat de conservació i promoure la 
seva conservació.  
 

• Breda disposa d’un ric patrimoni i activitat cultural. Entre aquests 
cal destacar: l’activitat terrissaire, present al municipi des de l’any 1583 i 
especialitzada recentment en la producció de tota una gamma d’articles 
de cuina, i en especial a les tradicionals olles i cassoles; el Ball de 
Gitanes que ha donat origen el Grup Dansaire de Breda; el Museu 
Municipal Josep Aragay; i el fet que la vila hagi esdevingut el plató de la 
sèrie televisiva de Ventdelplà fet que ha provocat que molts dels indrets 
filmats hagin acabat també formant part de la cultura popular de la vila. 
Finalment cal esmentar d’una banda, que lligat a l’àmbit del Montseny, 
Breda juntament amb els altres municipis ha pres la iniciativa de 
coordinar-se en l'àmbit cultural, ja que molts dels projectes que es 
gestionen des dels ajuntaments, i especialment els de cultura, poden ser 
interessants per a tota la població de la comarca sobrepassant el 
municipi que els promou. I de l’altra, que degut a l’interès per donar a 
conèixer i revifar el patrimoni cultural terrissaire s’hagi començat una 
iniciativa que permeti el municipi formar part del projecte Oficis 
Singulars.  
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3.1.3. Diagnosi estratègica 
 

ANÀLISI DEL TERRITORI 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

Geogràficament el municipi s’inclou dins la 
subcomarca del Baix Montseny. 

En els últims anys hi ha hagut un retrocés 
important en la superfície de sòls agrícoles en 
detriment dels urbans i forestals. 

S’ha experimentat una disminució important de la 
fragmentació del territori. 

Cal desenvolupar el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, que inclogui les directrius de protecció 
del sistema d’espais oberts i el ritme de 
creixement moderat. 

Es mantenen les cobertes del sòl dominants, 
representades pels conreus herbacis de secà i les 
bosquines i prats. 

Tot i la presència de molts sectors urbanitzables 
sense desenvolupar, caldria elaborar un nou 
POUM que consideri els valors del sòl no 
urbanitzable i reconsideri les necessitats de 
creixement del municipi. 

El planejament directriu aposta per a la protecció 
del sistema d’espais oberts i el ritme de 
creixement moderat. Per tant cal posar en 
pràctica les eines de planejament i de gestió que 
així ho garanteixin. 

La qualitat dels espais públics del municipi és 
millorable, sobretot la de les zones industrials. 

El planejament estratègic aposta per un 
desenvolupament sostenible del territori, 
mitjançant l’elaboració del Pla d’Acció Comarcal 
per a la Sostenibilitat de la comarca de la Selva, 
que estableix diverses accions, algunes de les 
quals ja s’estan desenvolupant actualment. 

Caldria executar actuacions de millora urbanística 
a les diverses zones industrials del municipi i 
promoure la seva concentració. 

El model de nucli urbà de Breda respon al model 
compacte i divers. 

El patrimoni cultural, arquitectònic i natural és ric 
i divers i requereix la redacció d’un Pla Especial 
de protecció de Patrimoni. 

La quantitat de zones verdes es troba per sobre 
dels estàndards internacionals. 

 

Breda disposa d’una important xarxa secundària 
de camins rurals que estructuren el territori i 
garanteixen l’accessibilitat. 

 

Breda disposa d’un ric patrimoni i activitat 
cultural. Entre aquests cal destacar: l’activitat 
terrissaire; el Ball de Gitanes; el Museu Municipal 
Josep Aragay; el fet que la vila hagi esdevingut el 
plató de la sèrie televisiva de Ventdelplà. També 
cal destacar el fet que el municipi hagi pres la 
iniciativa de coordinar-se en l'àmbit cultural amb 
altres municipis del baix Montseny i que hagi 
començat la iniciativa de permetre formar part 
del projecte Oficis Singulars.  
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3.2. Sistemes naturals 
 
3.2.1. Síntesi de la situació actual 
 

SISTEMES NATURALS 

 
Hàbitats del municipi de Breda: 

Hàbitat Sup. (Ha) % municipal 
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 88,83 17,70 
Alzinars (Quercus ilex) de terra baixa 0,43 0,09 
Conreus herbacis extensius de secà 251,07 50,02 
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 23,31 4,64 
Plantacions de pollancres i plàtans 40,54 8,08 
Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila 87,29 17,39 
Vernedes de la terra baixa 10,49 2,09 
 
Hàbitats d’interès comunitari: 

Hàbitat Sup. (Ha) % municipal 
Suredes 108,59 77,66 
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 10,49 7,50 
Alzinars i carrascars 20,75 14,84 
 
Espais naturals protegits:  

Espai natural Figura de protecció 

Massís del Montseny 

PEIN 
Pla Especial de Protecció del 
medi natural i del paisatge 

Xarxa Natura 2000 
 
Espais d’interès natural i paisatgístic del Catàleg de les Comarques Gironines:  

Espai  Codi CEINP 
Boscos de Domènec i Pla de Gaserans 136 
Riera de Breda 137 
 
Cursos fluvials i zones humides:  

Espai  Tipologia 
Riera de Breda Curs fluvial 
Riera del Repiaix Curs fluvial 
 
Paisatge i elements paisatgístics singulars:  

Àmbits d’interès paisatgístic 
El nucli històric amb el monestir de Sant Salvador 
El turó de Santa Anna per la seva situació i pel contrast entre la massa forestal que aporta en un 
context eminentment agrícola 
I les ribes de les riera de Breda i de Repiaix 
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3.2.2. Diagnosi municipal 
 
• Breda és un espai ric en biodiversitat. El municipi es situa en una 

zona d’elevada biodiversitat. 
 

A nivell de comunitats vegetals, Breda està dominat per paisatges 
mediterranis. Els ambients dominants són els propis de la zona 
anomenada terra baixa mediterrània, on la comunitat vegetal que hi 
predomina és l’alzinar, en qualsevol de les seves variants. Per altra 
banda, a nivell de comunitats faunístiques i segons el Banc de Dades de 
la Biodiversitat de Catalunya (BioCat), s’observa com les quadrícules en 
les quals es troba inclòs el municipi hi són presents un bon nombre de 
tàxons vertebrats. Destaca també la presència de dues zones amb prats 
de dall de terra baixa (una a la zona d’aiguabarreig entre la riera de 
Breda i de Repiaix i l’altre prop de Can Rafaló), la zona forestal de l’àrea 
dels Terressos i de Repiaix, i el bosc de ribera i els sistemes aquàtics 
lligats a la riera de Breda i en menor mesura a la riera de Repiaix.  
  

• Disposa d’ambients molt diversos i presenta 3 hàbitats d’interès 
comunitari de la Directiva d’Hàbitats 92/43/CEE. Breda gaudeix 
d’una varietat d’ambients molt diversos: 
des dels ambients fluvials als alzinars, 
suredes i pinedes, passant per una gran 
varietat de zones de conreus. Si hom se 
centra en els hàbitats naturals pot 
comprovar que les suredes són els hàbitats 
dominants seguits de la vegetació lligada 
als cursos fluvials. 

 
Es destaca la presència de tres tipus 
diferents d’hàbitats d’interès comunitari en 
el marc de la Directiva d’Hàbitats. En 
sobresurten per extensió les suredes (codi 
9330) i per importància les vernedes (codi 
91E0), car aquestes esdevenen d’interès 
prioritari. Els alzinars (codi 9340) ocupen 
una superfície molt minsa. 

 
• Els valors naturals del sector septentrional del municipi són 

reconeguts degut a la seva inclusió dins el PEIN i la XN2000 
(Parc Natural del Montseny) i amb clau de Zona d’Interès Natural 
(ZIN) segons el Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge. Es tracta de la zona situada a l’extrem septentrional del 
municipi. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
d’aquest espai natural protegit estableix la qualificació de Zona d’Interès 
Natural.  

 
• Els boscos de Domènec, el Pla de Gaserans i la riera de Breda són 

espais no protegits que pel seu interès natural i paisatgístic 
mereixen una especial atenció. El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i 
Paisatgístic de les comarques gironines identifica aquests dos espais del 
municipi com a elements que mereixen una especial atenció pel seu 
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interès natural i paisatgístic. Per tant, a l’hora d’elaborar les futures 
normes de planejament urbanístic com també diverses actuacions de 
gestió, caldrà establir com a objectiu garantir-ne la seva conservació. 

 
• Breda disposa d’un paisatge que destaca pel contrast de la plana 

agrícola amb les masses forestals presents al massís del 
Montseny. Concretament es destaquen tres àmbits d’interès paisatgístic 
que caldria tenir en compte a l’hora d’establir plans, normes de 
planejament urbanístic i actuacions amb l’objectiu d’assegurar-ne la seva 
conservació. Són els següents: 

  
1. El nucli històric amb el monestir de Sant Salvador 
2. El turó de Santa Anna  
3. Les ribes de la Riera de Breda i del Repiaix 
 

• Cal garantir la protecció de la riera de Breda com a element clau 
per a la connexió ecològica entre el Montseny i el Montnegre- el 
Corredor, i també a nivell local, davant del possible augment de 
la fragmentació del territori. L’ordenació de l’àmbit geogràfic on 
s’insereix Breda posa clarament de manifest la importància i l’interès 
estratègic de la riera de Breda, ja que juntament amb d’altres espais, 
actua com a element vertebrador i distribuïdor de bona part dels fluxos 
ecològics entre el Parc Natural del Montseny i el de Montnegre-el 
Corredor. Prenen importància però les barreres que constitueixen les 
grans infraestructures viàries i el continu urbanitzat. En aquest cas cal 
fer especial esment al potencial creixement urbanístic de Breda. 

 
• La no presència de grans infraestructures viàries permeten que 

la connectivitat social es trobi força garantida. El fet que el Consell 
Comarcal i el Parc natural del Montseny hagin posat en marxa tota una 
sèrie d’itineraris senyalitzats, garanteix en certa manera la funcionalitat i 
connectivitat d’aquests senders. Tot i així, l’expansió d’infraestructures 
viàries hauria d’evitar convertir en vies asfaltades diversos camins i 
evitar la seva fragmentació. 

 
• Tot i la presència del Parc natural del Montseny, el municipi no 

disposa de cap itinerari d’accés al parc senyalitzat ni inclòs dins 
la xarxa principal d’itineraris i senders d’aquest espai protegit 

 
• La connectivitat paisatgística es dóna a través del mosaic 

agroforestal, que cal protegir. Els marges arbrats o arbustius dels 
camins i les parcel�les agrícoles són elements importants per garantir la 
connectivitat ecològica, a més de ser punts importants de biodiversitat. 
La presència, a més de retalls forestals entre els camps de conreu dóna 
un valor especial, ja que esdevenen àrees d’alimentació per a 
determinades espècies alhora que introdueix una major diversitat 
d’ambients dintre de la matriu forestal. En canvi, aquelles grans àrees de 
conreu que han eliminat els marges (amb vegetació arbòria o arbustiva), 
i que usen abundants pesticides, comporten determinats efectes 
negatius per la funcionalitat ecològica de la matriu territorial.  
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• Cal garantir la protecció de la riera de Breda com a element clau 
per a la connexió ecològica entre el Montseny i el Montnegre- el 
Corredor, i també a nivell local, davant del possible augment de 
la fragmentació del territori. L’ordenació de l’àmbit geogràfic on 
s’insereix Breda posa clarament de manifest la importància i l’interès 
estratègic de la riera de Breda, ja que juntament amb d’altres espais, 
actua com a element vertebrador i distribuïdor de bona part dels fluxos 
ecològics entre el Parc Natural del Montseny i el de Montnegre-el 
Corredor. Prenen importància però les barreres que constitueixen les 
grans infraestructures viàries i el continu urbanitzat. En aquest cas cal 
fer especial esment al potencial creixement urbanístic de Breda. 

 
• Cal millorar l’estructura dels diversos passos de fauna presents a 

l’hora de superar les diverses infraestructures. Al municipi hi han 
11 passos de la xarxa viària sobre la riera de Breda i de Repiaix, 4 dels 
quals esdevenen una barrera difícil de franquejar per l’elevat volum de 
trànsit que sospesen.  

 
• Les infraestructures viàries que travessen el municipi presenten 

un efecte barrera entre moderat i baix per a la fauna. Mitjançant 
les Intensitats Mitjanes Diàries de vehicles que circulen pel municipi, 
obtingudes a partir dels Plans d’Aforaments de Catalunya elaborats pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya,  es pot concloure que hi ha un risc moderat d’atropellament 
de fauna vertebrada a la carretera GI-552 i baix per la GIV-5521, al seu 
pas pel municipi de Breda.  
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3.2.3. Diagnosi estratègica 
 

SISTEMES NATURALS 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

Breda és un espai ric en biodiversitat i destaca la 
presència de dues zones amb prats de dall de 
terra baixa (una a la zona d’aiguabarreig entre la 
riera de Breda i de Repiaix i l’altre prop de Can 
Rafaló), la zona forestal de l’àrea dels Terressos i 
de Repiaix, i el bosc de ribera i els sistemes 
aquàtics lligats a la riera de Breda i en menor 
mesura a la riera de Repiaix 

Els boscos de Domènec, el Pla de Gaserans i la 
Riera de Breda són espais no protegits que pel 
seu interès natural i paisatgístic mereixen una 
especial atenció. 

Disposa d’ambients molt diversos, 3 dels quals 
són hàbitats d’interès comunitari de la Directiva 
d’Hàbitats 92/43/CEE. 

Cal garantir la protecció de la Riera de Breda i de 
Repiaix com a elements clau per a la connexió 
ecològica entre el Montseny i el Montnegre- el 
Corredor a través de l’eix de la Tordera. 

Els valors naturals del sector septentrional del 
municipi són reconeguts degut a la seva inclusió 
dins el PEIN i la XN2000 (Parc Natural del 
Montseny) i amb clau de Zona d’Interès Natural 
(ZIN) segons el Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge.  

La connectivitat paisatgística es dóna a través del 
mosaic agroforestal i especialment també 
mitjançant la riera de Breda i de Repiaix, 
elements doncs que caldria preservar. 

Breda disposa d’un paisatge destacat, sobretot la 
plana agrícola que contrasta fortament amb les 
masses forestals presents al massís del 
Montseny, que cal protegir. 

Cal millorar l’estructura dels diversos passos de 
fauna presents a l’hora de superar les diverses 
infraestructures. 

La connectivitat social es troba força garantida i 
presenta grans possibilitats de promoció. 

Tot i la presència del Parc natural del Montseny, 
el municipi no disposa de cap itinerari d’accés al 
parc senyalitzat ni inclòs dins la xarxa principal 
d’itineraris i senders d’aquest espai protegit 

Les infraestructures viàries que travessen el 
municipi no esdevenen unes barreres 
infranquejables per a la fauna. 
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3.3. Riscos ambientals 
 
3.3.1. Síntesi de la situació actual 
 

RISCOS AMBIENTALS I EFECTES AMBIENTALS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
Riscos ambientals d’origen natural: 

Risc d’inundacions: 
El risc d’inundacions segons l’INUNCAT es considera moderat i es localitza a les lleres i zones 
adjacents de la riera de Breda, per un període de 10 a 500 anys, mentre que per a la riera del Repiaix 
aquesta probabilitat només es dóna en cas de períodes d’avingudes de 500 o més anys. El municipi 
disposa del PAM de l’INUNCAT, homologat el 10 de juliol del 2008. 
Risc geològic o d’erosió de sòls: 
Bona part del municipi es situa a una zona topogràficament deprimida, amb pendents inferiors al 
20%. Per aquest motiu presenta un baix risc de patir esllavissades o altres incidències relacionades 
amb processos geològics i d’erosió de sòls. 
Risc sísmic: 
Segons les dades obtingudes a partir del SISMICAT, Breda es situa a una zona d’intensitat sísmica 
VII-VIII. Això vol dir que pot patir els efectes d’un sisme de VII-VIII graus MSK cada 500 anys. Per 
aquest motiu Breda ha elaborat un Pla d’Actuació Municipal per al risc sísmic, homologat el 22 
d’octubre del 2009. 
 
Riscos ambientals d’origen antròpic: 

Contaminació de sòls: 
Segons les dades obtingudes a través del Document Impress de l’ACA, el municipi no presenta cap sòl 
contaminat ni potencialment contaminat. 
Contaminació de les aigües superficials: 
Segons les dades obtingudes a través del Document Impress de l’ACA, les aigües superficials 
presenten un impacte global elevat sobre la massa d’aigua. Per tant hi ha un risc elevat 
d’incompliment dels valors i paràmetres de qualitat de les aigües superficials dictats per la Directiva 
Marc de l’Aigua. 
Contaminació de les aigües subterrànies: 
Segons les dades obtingudes a través del Document Impress de l’ACA, les aigües subterrànies del 
municipi presenten una baixa vulnerabilitat en front a impactes actuals i potencials. De manera que no 
hi ha risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua. 
Risc d’incendi: 
Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, el municipi de Breda té un alt risc de patir un incendi forestal. Per tant, en base al Pla 
INFOCAT (actualitzat a 2008), el municipi disposa d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per incendis 
forestals, homologat el 10 de juliol del 2008.  
Risc d’atropellaments de fauna: 
A partir de les IMDs de les carreteres que travessen el municipi, es pot concloure que hi haurà risc 
moderat d’atropellament de fauna vertebrada a la carretera GI-552, al seu pas pel municipi de Breda, 
mentre que per la GIV-5521 el risc és baix. Tenint en compte la cartografia de Col�lisions amb 
ungulats i trams de carreteres conflictius elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb 
dades de l’any 2007, a la Gi-552 hi han dos punts amb col�lisió amb senglars (punts quilomètrics 4 i 
7) i la carretera GIV-5521 un punt un registre de col�lisió amb senglar al punt quilomètric 2  
Transport de mercaderies perilloses: 
D’acord amb les dades del TRANSCAT, el municipi no es troba afectat pel risc del transport de 
mercaderies perilloses ni per carretera ni per ferrocarril.  
Risc químic a les indústries: 
Segons el PLASEQCAT, tot i que Breda no tingui una instal�lació de risc químic dins el terme municipal, 
es troba afectat pel sector de risc de la Tordera. Per aquest motiu i en base al PLASEQCAT, es 
recomana al municipi la redacció d’un Pla d’Actuació Municipal contra Risc Químic (segons art. 9 RD 
1254/99), que ja s’ha elaborat i homologat el 15 de desembre del 2006.  
Contaminació atmosfèrica associada a les indústries: 
Segons la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Breda es troba inclosa a la zona de qualitat 
de l’aire 8, anomenada Comarques de Girona. Per aquesta zona es detecta risc per contaminació 
atmosfèrica d’Ozó troposfèric. Per altra banda, Breda no conté cap empresa potencialment 
contaminant per l’atmosfera. 
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3.3.2. Diagnosi municipal 
 
• Un municipi amb risc moderat d’inundacions. Segons Pla Especial 

d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT), Breda presenta 
un risc moderat de patir inundacions i avingudes. Per aquest motiu es 
recomana l’elaboració d’un Pla d’Acció Municipal que doni resposta a 
aquest risc, el qual ha estat elaborat i homologat el 10 de juliol del 2008. 

 
Si es té en compte els treballs més recents de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, que corresponen a la Planificació de l’Espai Fluvial de la Tordera, 
i més concretament segons l’anàlisi hidrològica, es conclou que les zones 
potencialment inundables per períodes de retorn de 10 a 500 anys 
corresponen a les lleres i zones adjacents de la riera de Breda, mentre 
que per períodes de 10 a més de 500 anys, s’amplia el rang de zones 
inundables i inclou també la riera del Repiaix.   

 
• El municipi presenta un baix risc de patir esllavissades. Bona part 

del terme municipal està exempt de patir les conseqüències derivades 
del risc geològic i d’erosió de sòls, ja que es troba ubicat a una zona on 
els condicionants litològics, estructurals, morfològics i climàtics que 
puguin desencadenar inestabilitats de tipus gravitatori i d’altres riscos 
geològics com l’erosió de sòls, només es donen si són propiciats per 
accions d’origen antròpic i en zones molt puntuals.  

 
Només les zones muntanyoses de Repiaix, els Terrossos i Santa Anna, 
amb pendents entre el 30 i el 50% i un cobertura vegetal formada per 
matollars i prats, presenten un elevat risc de partir-ne. 

 
Breda pot patir els efectes d’un sisme d’intensitat elevada, cada 
500 anys. Mitjançant l’elaboració d’estudis geològics municipals per a 
l’elaboració del Pla d'Emergència Sísmica de Catalunya (SISMICAT), 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha avaluat la perillositat sísmica de 
cada municipi en funció de la intensitat sísmica en graus MSK, per un 
període de 500 anys. En aquest cas, Breda es situa a una zona sísmica 
d’intensitat VI-VII graus MSK i per tant hi ha risc de patir els efectes 
d’un sisme d’aquesta magnitud cada 500 anys. Així doncs, des del 
SISMICAT s’exigeix que Breda elabori un Pla d’Actuació Municipal per al 
risc sísmic, el qual ha estat elaborat i homologat des del 22 d’octubre del 
2009. 

 
• Segons les dades obtingudes a través del Document Impress de 

l’ACA, no hi ha cap sòl contaminat ni potencialment contaminat.   
 
• Les aigües superficials del municipi presenten un risc elevat 

d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua. La qualitat físico-
química de l’aigua superficial del municipi es considera mediocre, tot i 
que té determinats paràmetres, com l’amoni, els fosfats i els nitrats, que 
es poden considerar bons. Per altra banda l’estat ecològic es considera 
de deficient. Així doncs, hi ha un risc elevat d’incompliment dels valors i 
paràmetres de qualitat de les aigües superficials dictats per la Directiva 
Marc de l’Aigua, de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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• Les aigües subterrànies del municipi presenten una baixa 
vulnerabilitat en front a impactes presents i potencials. De 
manera que no hi ha risc d’incompliment de la Directiva Marc de 
l’Aigua. Si s’observen els impactes potencials i provocats sobre la 
massa d’aigua per efecte de les pressions antròpiques, es pot dir que els 
impactes sobre l’estat químic de la massa d’aigua subterrània són baixos 
i vénen representats per concentracions puntuals elevades de metalls i 
plaguicides a l’al�luvial del Ter. Concretament, i pel cas del municipi de 
Breda, es detecten nitrats generalment en concentracions inferiors a 50 
mg/l. Per altra banda, l’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat, 
degut sobretot a l’afecció a la piezometria de l’aqüífer al�luvial de la riera 
d’Arbúcies.  

 
Tanmateix, cal continuar aplicant mesures de control sobre les diferents 
pressions exercides sobre la massa d’aigua per evitar que la situació 
actual reverteixi. 

 
• El municipi presenta un risc elevat d’incendis forestals. Segons el 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, el municipi presenta un alt risc d’incendi 
forestal. Per tant, en base al Pla INFOCAT (actualitzat a 2008), el 
municipi ha de disposar i disposa, d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
per incendis forestals, homologat el 10 de juliol del 2008.  

 

La zonificació del municipi pel que fa a combustibilitat i inflamabilitat 
posa de manifest que les principals àrees de risc es localitzen en els 
sectors de Santa Anna, el barri de la Cooperativa, als boscos del Repiaix 
i a la zona dels Terrossos, coincidint amb les principals zones forestals 
del municipi. 
 
El municipi no disposa ni de parc de bombers propi ni d’Associacions de 
defensa forestal, tanmateix compta amb la presència d’aquestes 
dotacions en municipis veïns. Tampoc compta amb franges de protecció 
ni camins que compleixin els requisits de pistes forestals.  
 
La meitat occidental del terme municipal s’inclou dins del Perímetre de 
Protecció Prioritària del Montseny i disposa de Pla d’Actuació Municipal de 
l’INFOCAT. 

 
• Risc moderat d’atropellament de fauna vertebrada a la carretera 

GI-552, al seu pas pel municipi de Breda.  Mitjançant les Intensitats 
Mitjanes Diàries (IMD) de vehicles que circulen pel municipi, obtingudes 
a partir dels Plans d’Aforaments de Catalunya, elaborats pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya,  es pot concloure que les infraestructures viàries que 
travessen el municipi presenten un efecte barrera moderat per a la 
fauna. Tanmateix, el municipi no té de cap estudi de la distribució 
d’animals atropellats i únicament es disposa de la cartografia de 
Col�lisions d’ungulats a les carreteres de Catalunya. Aquest estableix, 
amb dades de l’any 2007, que la Gi-552 als punts quilomètrics 4 i 7 hi 
ha dues col�lisions per senglar i a la carretera GIV-5521, al punt 
quilomètric 2, hi ha un altre incident per senglar.   
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• Breda es troba en situació de risc químic degut a la seva 

proximitat al sector de risc de la Tordera. El Pla d’Emergència 
Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), estableix que tot 
i que Breda no tingui una instal�lació de risc químic dins el terme 
municipal, es troba afectat pel sector de risc de la Tordera. Per aquest 
motiu i en base al PLASEQCAT, es recomana al municipi la redacció d’un 
Pla d’Actuació Municipal contra Risc Químic (segons art. 9 RD 1254/99). 
Aquest ha estat elaborat i homologat el dia 15 de desembre del 2006. 

 
• El municipi disposa de Pla de Protecció Civil i dels Plans especials 

d’Actuació Municipal obligatoris però li manquen mesures 
d’actuació concretes per a cada tipologia d’espai lliure. En el marc 
del Decret 210/99, el municipi Breda ha de disposar d’un pla específic en 
matèria de protecció civil. En aquest sentit el municipi disposa de Pla de 
Protecció Civil i Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc químic, ambdós 
homologats des del 15 de desembre de 2006. El municipi també disposa 
de PAM per risc d’incendis forestals (INFOCAT) i d’inundacions 
(INUNCAT), homologats el 10 de juliol del 2008. I, finalment, també 
disposa del PAM per risc sísmic (SISMICAT) i nevades (NEUCAT), 
homologats el 22 d’octubre del 2009. No obstant manca l’establiment de 
mesures concretes d’actuació en els espais lliures com les lleres fluvials. 
L’execució d’actuacions de conservació i manteniment de lleres té com a 
objectiu principal l'acompliment de la Directiva marc de l'aigua i la 
Directiva del Parlament Europeu relativa a l’avaluació i gestió de riscos 
d'inundació. Són actuacions de manteniment preventiu i millora de les 
lleres, tant des del punt de vista ambiental com hidrològic i hidràulic, i 
també actuacions d'urgència. 
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3.3.3. Diagnosi estratègica 
 

RISCOS AMBIENTALS 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

El municipi presenta un baix risc de patir 
esllavissades. 

Segons Pla Especial d’Emergències per 
Inundacions a Catalunya (INUNCAT), el municipi 
presenta un risc moderat de patir inundacions i 
avingudes. Per aquest motiu disposa d’un PAM 
per fer front a aquest tipus de risc. 

El municipi no presenta cap sòl contaminat ni 
potencialment contaminat. 

Breda pot patir els efectes d’un sisme d’intensitat 
elevada, cada 500 anys. Per aquest motiu, el 
municipi disposa d’un PAM en relació al risc 
sísmic. 

Les aigües subterrànies del municipi presenten 
una baixa vulnerabilitat en front a impactes 
presents i potencials. De manera que no hi ha 
risc d’incompliment de la Directiva Marc de 
l’Aigua. 

Les aigües superficials del municipi presenten un 
risc elevat d’incompliment de la Directiva Marc de 
l’Aigua. 

Segons el TRANSCAT, el municipi no està afectat 
pel risc del transport de mercaderies perilloses ni 
per carretera ni per ferrocarril. 

Segons l’INFOCAT, el municipi de Breda té un alt 
risc de patir un incendi forestal. Per aquest motiu 
el municipi disposa d’un PAM per fer front a les 
situacions de risc derivades dels incendis 
forestals.  

Segons el registre E-PRTR, Breda no conté cap 
empresa potencialment contaminant per 
l’atmosfera. 

Risc moderat d’atropellament de fauna 
vertebrada a la carretera GI-552 i baix per a la 
GIV-5521. 

El municipi disposa de Pla de Protecció Civil i 
alguns dels Plans especials d’Actuació Municipal 
obligatoris (INFOCAT, INUNCAT, SISMICAT, 
NEUCAT) i recomanats (PLASEQCAT). 

Breda es troba en situació de risc químic degut a 
la seva proximitat al sector de risc de la Tordera. 
Per aquest motiu disposa del PAM del 
PLASEQCAT, per fer front a possibles riscos 
associats a les indústries. 

 
Manca l’establiment de mesures concretes 
d’actuació en les lleres fluvials, una mesura de 
gestió per a la prevenció del risc d'inundació. 
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3.4. Mobilitat 
 
3.4.1. Síntesi de la situació actual 
 

MOBILITAT 

 
Mobilitat obligada a Breda (2001): 

Desplaçaments 
generats 

Desplaçaments 
atrets 

Desplaçaments interns 

Treball: 1514 
Estudi: 154 

Treball: 1166 
Estudi: 19 

Treball: 804 
Estudi: 258 

Distribució de la mobilitat obligada: 

Breda és un exportador de 
població ocupada resident i, per 
tant, té una funció principalment 
residencial. 

Distribució territorial de la mobilitat obligada

57%

43%

Intermunicipals Interns
 

Principals municipis receptors de la mobilitat obligada de Breda: 
Hostalric (17,62%), Sant Celoni (12,91%), Arbúcies (12,21%), Riells i Viabrea (10,41%), Barcelona 
(10,31%) i Girona (7,61%) 
Principals municipis generadors de la mobilitat obligada de Breda: 
Riells i Viabrea (19,95%), Sant Celoni (10,86%), Barcelona (8,59%), Hostalric (7,58%) i Arbúcies 
(6,82%) 
Distribució model de la mobilitat obligada per raó de treball: 

Transport individual: 
83,16% 
Transport col�lectiu: 
2,13 % 
Individual i col�lectiu: 
1,97% 
 

Desplaçaments intermunicipals residència-treball segons el mitjà de 
transport
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no aplicable

Desplaçaments a altres municipis Desplaçaments des d'altres municipis

 
Vies urbanes i intensitat de trànsit: 
- El tram entre la GI-553 (St. Feliu Buixalleu) i la GI-550 (Arbúcies) de la Gi-552: 6.289 vehicles/dia 
- La GIV-5521, entre Sant Martí de Riells a la GI-552 (Breda): 600 vehicles/dia 
Parc de vehicles: 

Turismes: 68% 
Camions i furgonetes: 17% 

Motocicletes: 11% 
Autobusos i altres: 3% 

Tractors industrials: 1% 

Parc de vehicles municipal

1% 3%
17%

11%

68%

Turismes

Motocicletes

Camions i furgonetes

Tractors industrials

Autobusos i altres
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3.4.2. Diagnosi municipal 
 
• El municipi no disposa de cap estudi de mobilitat municipal. 
 
• L’índex de motorització del municipi és inferior al dels municipis 

del voltant, tot i que s’està registrant una acceleració en 
l’evolució del parc de vehicles. La taxa de motorització a l’any 2008 
és de 795,9 vehicles per cada 1000 habitants, inferior a la majoria de 
municipis del seu entorn i per sobre de la mitjana de la comarca. El parc 
de vehicles no ha deixat de créixer en els últims anys assolint la xifra de 
2.987 vehicles  l’any 2008, amb un 68% de turismes. 

 
• S’està produint un procés de conurbanització amb els municipis 

del seu voltant. Tot i que el grau d’autocontenció del municipi és del 
57,6%, el percentatge de desplaçaments interns per mobilitat obligada 
(treball i estudi) respecte del total de desplaçaments s’ha reduït en més 
d’un 15% de des 1986. Per altra banda, el 43,15% dels desplaçaments 
cap a altres municipis per raons de treball o estudi tenen lloc en els 
municipis de l’entorn immediat (Hostalric, Riells i Viabrea, Arbúcies, Sant 
Celoni), el 78% dels quals es fan amb transport individual. Aquest fet 
subratlla la necessitat de reforçar el servei de transport públic a nivell 
supramunicipal, cobrint sobretot els trajectes residència-treball. 

 
• La mobilitat en vehicle motoritzat i privat és la que domina per 

sobre de la resta. Tot i el model de nucli urbà compacte i divers de 
Breda, que permet la realització de bona part dels seus desplaçaments a 
peu o en bicicleta, el 84% dels trajectes residència-treball es realitzen 
amb transport individual (cotxe, moto o bicicleta). Per altra banda, els 
desplaçaments residència-estudi es realitzen amb transport individual 
(39%), transport col�lectiu (11%) o combinació d’ambdues tipologies 
(11%). Per altra banda, el municipi no presenta efectes en la mobilitat 
derivats de l’estacionalitat. 

 
• El municipi disposa d’un espai d’aparcaments de vehicles 

suficient. Breda disposa actualment d’un espai d’aparcaments suficient, 
format per aparcaments en superfície situats als diferents carrers que 
formen part del nucli de població, i en segon lloc, pels aparcaments a 
l’interior dels habitatges. Tanmateix, es detecten problemes de mobilitat 
derivats de l’espai d’aparcaments superficials en el tram de la GI-552 
que circula per dins del nucli urbà.  
 

• La dotació de transport públic és millorable. En matèria de 
transport públic, Breda només disposa d’una línia de transport interurbà.  

 
L’empresa Hispano Hilarienca disposa d’una línia d’autobusos que ofereix 
un servei regular de transport de viatgers als habitants de Breda que va 
des de Girona a Sant Celoni passant per l'eix transversal, tots els dies de 
la setmana. Tot i així, les freqüències de pas són millorables.  

 
• No existeix una xarxa de carrils bici dins l’entorn urbà, molts dels 

espais per a vianants presenten una amplada de vorera 
insuficient i hi ha una presència important de barreres 
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arquitectòniques. Al propi nucli no hi ha cap espai habilitat per a la 
circulació de bicicletes, moltes de les voreres presenten una amplada 
insuficient i hi ha una presència important de barreres arquitectòniques 
que limiten la mobilitat.  

 
Des de l’aprovació de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, modificada 
pel decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, i el Decret 135/1995, de 24 
de març, que desplega i aprova el Codi d’accessibilitat, alguns municipis 
han començat a implantar plans d’accessibilitat als seus nuclis urbans i 
equipaments. En el cas de Breda aquest pla és inexistent, de manera 
que seria necessari que els futurs plans de planejament urbanístic del 
municipi incorporessin aquest punt.  
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3.4.3. Diagnosi estratègica 
 

MOBILITAT 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

L’índex de motorització del municipi és inferior al 
dels municipis del seu voltant, tot i que s’està 
registrant una acceleració en l’evolució del parc 
de vehicles. 

El municipi no disposa de cap estudi de mobilitat 
municipal. 

El municipi disposa d’un espai d’aparcaments de 
vehicles suficient. 

S’està produint un procés de conurbanització 
amb els municipis del seu entorn, de manera que 
el municipi està disminuint el seu nivell 
d’autocontenció. 

El municipi no presenta efectes en la mobilitat 
derivats de l’estacionalitat. 

Es detecten problemes de mobilitat derivats de 
l’espai d’estacionament en el tram de la carretera 
GI-552 a l’alçada del nucli urbà. 

L’orografia i el tipus de nucli urbà, compacte i 
divers, permet la circulació en mitjans de 
transport no motoritzats. 

Existeixen problemes de seguretat vial derivats 
del trànsit de mercaderies per l’interior del nucli 
urbà. 

 La mobilitat en vehicle motoritzat i privat és la 
que domina per sobre de la resta. 

 

La dotació de transport públic és millorable. A 
més caldria reforçar el servei de transport públic 
a nivell supramunicipal, cobrint sobretot els 
trajectes residència-treball. 

 

No existeix una xarxa per de carrils bici dins 
l’entorn urbà i molts dels espais destinat a 
vianants  presenten una amplada de vorera 
insuficient, fet que situa aquests usuaris en una 
situació de desavantatge respecte del cotxe. 

 No s’ha dut a terme el Pla d’accessibilitat i de 
supressió de barreres municipal. 
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3.5. Balanç d’aigua 
 
3.5.1. Síntesi de la situació actual 
 

BALANÇ D’AIGUA 

 
Gestió i proveïment 

L’aigua del municipi es subministra d’una captació superficial de la riera de Breda. En episodis de 
sequera o poc cabal circulant per la riera, es disposa d’una captació de la canonada del Ter-Llobregat.  
L’empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa d’aigua potable del municipi és 
l’empresa Abastament d’Aigües del Tordera, S.L., ubicada a Riells i Viabrea. 
 
Consum 

El consum d’aigua de xarxa a l’any 2008 i 2009 ha estat de 195.042 m³ i 218.816 m³ 
respectivament. Tenint en compte el total d’abonats per aquest període, s’obté una ràtio de consum 
d’aigua de 305,55 l/habitant i dia. Si es calcula la mateixa ràtio, únicament tenint presents les dades 
del sector domèstic, 195.905 m³, s’obté un consum de 273,56 l/habitant i dia.  
Al municipi hi ha un total de 15 pous propis, dels quals 13 es troben classificats com a subterranis i 2 
com a superficials. El sector majoritari que utilitza les fonts pròpies com a recurs hídric és el sector 
agrícola amb un 80%, seguit del domèstic amb un 20%. Pel que fa al consum industrial no hi ha cap 
pou registrat. 
 
Balanç d’aigua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aigua de xarxa: 
218.816 m3 

Aigua de xarxa de fonts 
pròpies 

 

Consum domèstic 
195.905 m3 

Consum municipal 
11.472 m3 

Consum industrial 
11.439 m3 

Abocament 
EDAR Breda 

Abocament a la llera 

Captacions domèstiques 
3 

Captacions agrícoles 
12 

Captacions industrials 
0 
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3.5.2. Diagnosi municipal 
 
• S’han dut a terme millores en la xarxa de distribució. L'actual 

xarxa de clavegueram del municipi ha patit una important renovació en 
molts sectors i s’ha desenvolupat una doble xarxa que separa les aigües 
negres de les pluvials aconseguint una depuració d’aigües més eficient. 

 
• Existeix una bona separació de les aigües pluvials. A Breda existeix 

una separació de les aigües de pluja. Les obres de millora que s’han anat 
fent al nucli i les ampliacions de la zona urbana han tingut present la 
separació entre aigües de pluja i les aigües de clavegueram. 
 

• El municipi presenta un elevat consum domèstic d’aigua. A les 
nostres llars, actualment, es consumeix de mitjana 148,31 litres d’aigua 
per dia i per persona. En un habitatge unifamiliar amb jardí es 
consumeix més de 200 litres per persona i dia, i en alguns municipis 
aquesta xifra s’eleva fins als 400 litres per persona i dia. En el cas de 
Breda aquesta valor arriba als 273,56 l/habitant i dia. Així doncs 
considerant que només el 7% del nostre consum es dedica a les 
necessitats més bàsiques relacionades amb menjar i beure, s’haurien de 
portar a terme accions per tal de reduir-lo.  
 

• Excessiva pressió a la riera de Breda per un sistema 
d’abastament d’aigua poc deslocalitzat. Es considera que les 
diferents opcions d’abastament del municipi de Breda són limitades. De 
fet, només es subministra aigua al municipi des d’una única captació 
superficial de la riera de Breda. Destaquen dins el municipi, 15 pous d’ús 
privat per usos agrícoles, industrials i domèstics. 
 

• La qualitat de l’aigua d’abastament compleix els mínims de 
potabilitat que estableix la normativa. L’empresa gestora de 
l’abastament d’aigua està obligada a realitzar 2 analítiques complertes 
anualment, en les que es mesuren tots els paràmetres possibles. 
Concretament aquestes analítiques estan dins la normalitat. 
 

• Les aigües residuals es tracten correctament a través d’una 
estació depuradora. Breda disposa d’una estació depuradora, la qual 
realitza abocaments d’aigua que es troben dins els límits establerts en la 
normativa actual vigent. Cal esmentar que actualment no es realitza cap 
mena de reutilització de les aigües residuals de l’EDAR. 
  

• El nombre d’abocaments d’aigües residuals industrials als cursos 
fluvials és baix. El nombre d’establiments industrials del municipi que 
disposen d’autorització administrativa d’abocament d’aigües residuals 
són 4. Cal dir que no es disposa de dades que permetin fer una 
estimació del volum d’aigües residuals d’origen domèstic, comercial i 
agrícola. 
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3.5.3. Diagnosi estratègica 
 

BALANÇ D’AIGUA 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

S’han dut a terme millores en la xarxa de 
distribució. 

El municipi presenta un elevat consum domèstic 
d’aigua. 

Existeix una bona separació de les aigües 
pluvials. 

Excessiva pressió a la riera de Breda per un 
sistema d’abastament d’aigua poc deslocalitzat. 

La qualitat de l’aigua d’abastament compleix la 
normativa. 

No es realitza cap mena de reutilització de les 
aigües residuals de l’EDAR. 

Les aigües residuals es tracten correctament a 
través d’una estació depuradora. 

Hi ha una manca de dades que permetin fer una 
estimació del volum d’aigües residuals d’origen 
domèstic, comercial i agrícola. 

El nombre d’abocaments d’aigües residuals 
industrials als cursos fluvials és baix. 
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3.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions 
 
3.6.1. Síntesi de la situació actual 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 
Fluxos atmosfèrics a Breda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fluxos atmosfèrics 
 

Transport 
Urbà 

Emissors difusos Emissors fixes 

CO= 78,14 
NOx=33,98 
PST= 16,18 
CH4= 1,25 
N2O=0,37 

Transport 
Interurbà 

CO=89,13 
NOx =20,78 
PST=1,12 
CH4=0,25 
N2O=0,11 
 

Industrials 
 

Sense 
informació  

Domèstic i 
comercial 

Sense 
informació  
 

Emissions totals 
 

SOx= - 
NOx=36,96 
CO=167,27 
PST=2,17 
COV=- 
CH4=0.62 
N2O=0,16 
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3.6.2. Diagnosi municipal 
 
• Les principals fonts emissores de contaminants atmosfèrics són 

els mitjans de transport i l’àmbit domèstic. Tot i que el municipi 
presenta una model d’implantació urbana compacta que possibilita reduir 
l’ús del vehicle privat, la no promoció d’altres models de mobilitat menys 
contaminants implica que aquest esdevingui el mitja de transport més 
usual i per tant, que les emissions que provenen d’aquest siguin les més 
importants.    
 

• Al municipi no hi ha empreses potencialment contaminants de 
l’atmosfera. Mitjançant la consulta del E-PRTR, s’ha pogut observar que 
Breda no allotja cap activitat industrial contaminant. 
 

• Presència d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de 
la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), dins el municipi. Altres 
estacions properes són les de Girona i Sant Celoni (el Vallès Oriental). 
 

• No es donen problemes continus ni esporàdics de contaminació 
atmosfèrica. Segons dades de la Direcció General de la Qualitat 
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge , en el seu 
informe de l’any 2008 respecte a l’estat de la qualitat de l’aire a la zona 
de les comarques de Girona, es desprèn que els nivells de qualitat de 
l’aire mesurats per a la majoria de contaminants estan per sota dels 
valors límit establerts per la normativa, excepte pels nivells d’ozó 
troposfèric, on s'han detectat 5 superacions horàries del llindar 
d’informació a la població. 
 

• El municipi té una elevada capacitat d’acollir noves empreses, 
degut a la bona qualitat de l’aire que presenta. Segons els Mapes 
de Capacitat del Territori elaborats per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la zona de 
Breda se li assigna una capacitat alta per a l’establiment de nous focus 
emissors. 
 

• Les emissions globals són moderades i es deuen al transport i al 
sistema urbà. Tot i la manca d’informació sobre determinats consums i 
combustibles, en alguns sectors com ara l’industrial i el domèstic, es 
considera que les emissions de contaminants són moderades. 
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3.6.3. Diagnosi estratègica 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

No hi ha cap via interurbana amb una IMD 
superior a 10.000 vehicles que transcorri pel 
municipi. 

Darrerament hi ha hagut un increment del parc 
mòbil. 

El sector industrial presenta un baix potencial 
contaminant. 

 

No es donen problemes continus ni esporàdics de 
contaminació atmosfèrica. 

 

Presència d’una estació de la Xarxa de Vigilància i 
Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA), dins el municipi. 

 

Les emissions globals són moderades.  
El municipi té una elevada capacitat d’acollir 
noves empreses, degut a la bona qualitat de 
l’aire que presenta. 

 

Hi ha possibilitats de millora de l’eficiència 
energètica del municipi i, per tant, reduir les 
emissions de contaminants a l’atmosfera. 

 

 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 39

3.7. Soroll 
 
3.7.1. Síntesi de la situació actual 
 

SOROLL 

 
Valors límit d’immissió (en dBA) 
(Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica) 

Zonificació acústica del territori 
Valors límit d'immissió en dB (A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h - 23h) Ln (23h - 7h) 

Sensibilitat acústica alta (A) 59,1 59,1 
59,1 
59,1 

Sensibilitat acústica moderada (B) 59,1 59,1 59,1 
59,1 

Sensibilitat acústica baixa (C) 59,1 59,1 59,1 
59,1 

 
Mapa Acústic del municipi de Breda 

La gran majoria del municipi es considera zona d’alta sensibilitat acústica, excepte la GI-552 i els 
carrers del nucli antic, considerats de sensibilitat moderada, i els 4 sectors industrials, molt propers a 
les zones residencials, definits com a zones de baixa sensibilitat acústica.  
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3.7.2. Diagnosi municipal 
 
• Breda s’ha adequat a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica. Des de l’any 2005, el municipi té 
aprovada l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions i 
el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Breda, donant resposta 
així a la Llei 16/2002. 
 

• La dispersió de zones industrials i la seva posició geogràfica 
relativament propera als sectors residencials, esdevé un risc per 
la generació de soroll ambiental en cas d’ampliació. L’existència de 
quatre sectors industrials afavoreix l’aparició de conflictes entre les 
activitats industrials i els usos residencials propers. Cal tenir en compte 
que, segons el mapa de capacitat acústica del municipi, aquests sectors 
industrials es troben força propers a zones de sensibilitat acústica alta. 
 

• El trànsit rodat és la principal font emissora de soroll ambiental. 
El trànsit és la principal font de soroll del municipi, sobretot el sector 
nord i sud del nucli on la GI-552 hi transcorre per dins. A més, en els 
sectors industrials és on hi ha un major trànsit de vehicles pesants. Cal 
destacar, que el municipi no es travessat per infraestructures viàries que 
presentin una alta densitat de trànsit. 
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3.7.3. Diagnosi estratègica 
 

SOROLL 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

El municipi disposa d’una ordenança reguladora 
dels sorolls i les vibracions, així com  també del 
Mapa de Capacitat Acústica.  

La dispersió de zones industrials i la seva posició 
geogràfica relativament propera als sectors 
residencials, esdevé un risc per la generació de 
soroll ambiental en cas d’ampliació. 

Les infraestructures viàries presenten una baixa 
densitat de trànsit i per tant el nivell de soroll 
que prové d’aquestes, tot i ser el trànsit rodat la 
principal font emissora de soroll ambiental, és 
baix. 
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3.8. Residus 
 
3.8.1. Síntesi de la situació actual 
 

RESIDUS 

 
Recollida i tractament dels residus municipals 

Evloució de la generació de residus municipals 
en tones en relació a la població (2004-2008)

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

2004 2005 2006 2007 2008

Generació
Habitants

 

La producció total de residus l’any 2008 al municipi 
ha estat de 2.389 tones. La seva generació ha 
sofert un lleuger descens des de l’any 2006. 

 
Recollida i tractament de la recollida selectiva dels residus municipals 

L’any 2008, del total de residus generats s’han 
recollit selectivament un total de 444 tones. 

Destí final dels Residus Municipals

Reciclatge
19%

Rebuig
81%

 
Fracció Any t/any Empresa 
FORM + FV 

2008 

118,72 Nora S.A. 
Vidre 107,01 Nora S.A. 
Paper i Cartró 107,41 A.J. Ruz, S.L. 
Envasos 35,67 Nora S.A. 
Total Rec. Selectiva 444,08 - 
 
Recollida i tractament de la recollida selectiva dels residus industrials 

Destí final dels Residus Industrials

Altres
14%

Valorització
57%

Trac.físico-
químic
21%

Dipòsit 
controlat

8%

 

Segons les estadístiques de declaració de residus 
industrials facilitades per l’Agència de Residus de 
Catalunya, l’any 2008 26 empreses van declarar a 
Breda un total de 1.561 t de residus industrials 

Tipus de tractament Especials No 
especials 

Inerts Total % 

Dipòsit controlat 0 128 0 128 8,2 
Incineració 0 0 0 0 0 
Trac. físico-químic 156 171 0 327 20,95 
Valorització 0 861 21 882 56,5 
Altres 151 16 57 224 14,35 
Total 307 1176 78 1561 100 
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Balanç de residus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residus municipals: 
2.398,29 t/any 

 

Residus de la construcció: 
490,32 t/any 

Residus industrials: 
1.561,00 t/any 

Residus ramaders: 
19,50 t/any 

Rebuig 
 

Dipòsit controlat:  
1.954,21 t/any 

Dipòsit controlat:  
490,32 t/any 

Dipòsit controlat: 
128 t/any 

Valorització: 
882 t/any 

Trac.físico-químic: 
327 t/any 

Altres: 
224 t/any 

Recollida selectiva 
 

Vidre: 
107,01 t/any 

Paper/cartró: 
107,41 t/any 

Envasos: 
35,67 t/any 

Poda: 
118,72 t/any 

Voluminosos: 
8,79 t/any 

Altres: 
66,48 t/any 

Valorització:  
444,08 t/any 
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3.8.2. Diagnosi municipal 
 
• Existència d’un Pla d’Acció Comarcal per a la gestió integral dels 

residus municipals. Aquest document busca millorar l’actual servei de 
recollida i de gestió dels residus municipals. Per aconseguir-ho preveu 
dissenyar un model de gestió integral a escala supramunicipal, on es 
defineixen noves estratègies de gestió, encaminades a la prevenció i la 
fiscalització.  
 
L’existència d’aquest Pla és una opció de millora per la gestió dels 
residus a nivell comarcal i ha de suposar una millora, també, del servei i 
dels costos. Tot i així, caldrà valorar bé els avantatges i inconvenients 
del nou servei de recollida, principalment pel que suposa de canvi 
d’hàbits i de gestió. 

 
• Elevada generació de residus municipals i baixos nivells de 

recollida selectiva. La ràtio de generació de residus per habitant i dia 
(1,75 kg/hab./dia), és inferior a la comarcal (2,12 kg/hab./dia) i superior 
a la catalana (1,59 kg/hab./dia). 
 
Si es té en compte l’evolució de la producció de residus municipals pel 
període comprès entre els anys 2004 i 2008, s’observa com la recollida 
selectiva ha augmentat, passant d’un 7,84% a un 18,52%. Tot i aquest 
increment, el municipi es situa en el número 60 del rànquing de recollida 
selectiva de les poblacions d’entre 3.000 i 5.000 habitants. Cal recordar 
que la mitjana de reciclatge a la comarca és del 23,40%, mentre que la 
mitjana de Catalunya es situa en el 34,41%.  

 
Si valorem les diferents recollides selectives s’observa una baixa 
eficiència en totes elles. Així, amb el vidre s’estan aconseguint eficiències 
properes als objectius marcats al PROGREMIC per l’any 2012. En el cas 
de la resta de fraccions s’hauran de buscar estratègies per tal de 
fomentar la recollida selectiva. És evident doncs que Breda, encara pot 
millorar, per adaptar-se al compliment dels objectius fixats pel 
Parlament de Catalunya. 
 

• Presència d’una ordenança reguladora dels residus municipals.  
Breda disposa d’una ordenança de convivència ciutadana, protecció del 
medi i ús de la via pública que té per objecte la millora de la qualitat de 
vida dels veïns del municipi garantint els drets, llibertat i respecte mutu, 
sense perjudici de la regulació que es faci en altres normatives estatals o 
autonòmiques. El capítol V i VI de l’ordenança, estableix les normes i 
condicions del servei de recollida de residus municipal, la neteja viària i 
l'abocament de terres i runes. 
 

• Àrees d’aportació incomplertes i amb una distribució millorable.  
La distribució de les àrees d’aportació és millorable, així com també el 
fet que en molts casos són àrees d’aportació incompletes. Per altra 
banda, la baixa freqüència de recollida d’algunes fraccions provoca que 
aquestes s’embrutin i donin una mala imatge del municipi. Per tant 
també seria necessari millorar la neteja i el manteniment d’aquestes. 
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• A la tardor, s’implantarà la recollida de la matèria orgànica del 
municipi. La nova recollida es farà mitjançant contenidors al carrer, que 
es portaran a les plantes de compostatge de Santa Coloma de Farners. 
La campanya de sensibilització per a la recollida constarà d’un seguit 
d’accions com ara visites porta a porta, amb entrega del cubell de 
l’orgànica i bosses compostables, i una festa per a promocionar aquest 
nou servei. 
 

• Hi ha un servei de deixalleria municipal. El municipi disposa del 
servei de deixalleria que ofereix el Consell Comarcal de la Selva. 
Disposar d’aquest servei, millora la recollida selectiva dels residus i 
permet seleccionar residus especials. Tanmateix, les dimensions 
reduïdes de la instal�lació requereixen un augment en la freqüència de 
recollida.  
 

• La generació de Residus Industrials és relativament baixa. De la 
totalitat de residus industrials i municipals generats al municipi a l’any 
2008, els industrials suposen un 34,93% mentre que els residus 
municipals un 53,66%. Tot i així, el municipi tan sols genera 1,21% de 
tots els residus generats a la comarca i un 0,31% dels residus industrials 
generats a les comarques gironines. Segons dades de l’ARC, 26 
empreses han de realitzar la Declaració de Residus Industrials Anual. Els 
residus industrials declarats a Breda es gestionen mitjançant la 
valorització en un 56,50% i per tractament físico – químic en un 
20,95%. 
 

• No s’han detectat abocaments incontrolats. Segons les dades de 
l’Agència Catalana de Residus i les inspeccions del territori no s’han 
detectat abocaments incontrolats dins terme municipal. 
  

• No hi ha excedent de dejeccions ramaderes al municipi. Els 
terrenys agrícoles del municipi tenen prou capacitat per  absorbir tot el 
nitrogen provinent de les dejeccions ramaderes actuals. Considerant la 
superfície agrícola útil (SAU), s’obté que al municipi es poden aplicar un 
total de  30,81 t N/any. Si es compara aquest resultat amb les 
dejeccions ramaderes generades al municipi (19,50 t de N/any) s’extreu 
que la superfície agrícola del municipi és suficient per a la gestió de les 
dejeccions ramaderes. En cap cas però, és pot incrementar la producció 
de residus sense una planificació correcta dels residus ramaders. 
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3.8.3. Diagnosi estratègica 
 

RESIDUS 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

Existència d’un Pla d’Acció Comarcal per a la 
gestió integral dels residus municipals. 

Ràtio  de generació de residus superior a la 
mitjana de Catalunya. 

Increment dels nivells de recollida selectiva en el 
període 2004 – 2008 i disminució dels nivells de 
rebuig. 

Posició dolenta en el rànquing de recollida 
selectiva de les poblacions d’entre 3.000 i 5.000 
habitants. 

Presència d’una ordenança reguladora de la 
recollida de residus municipals. 

Els objectius de la recollida es troben lluny dels 
marcats pel PROGREMIC 2007 – 2012. 

A la tardor es preveu implantar el servei de 
recollida selectiva de la matèria orgànica. 

Àrees d’aportació incomplertes i amb una 
distribució millorable. 

No s’han detectat abocaments incontrolats.  
Balanç positiu entre les dejeccions ramaderes i la 
capacitat d’absorció del terreny. 

 

Presència d’un servei de deixalleria municipal. Tot 
i que caldria ampliar-ne la freqüència de recollida 
degut a les dimensions reduïdes de la instal�lació. 

 

Nivells alts de tractament dels residus industrials.  
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3.9. Estructura energètica 
 
3.9.1. Síntesi de la situació actual 
 

ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

 
Flux global d’energia a Breda (2006) 

Flux global d'energia a Breda

Electricitat
43%

Combustibles líquids
57%

 

Consum global: 2.246,72 Tep 
Índex de consum: 0,67 Tep/hab./any 
Energies renovables: 0 Tep  
No s’expressen les dades del consum de 
gasos liquats i de gas natural perquè les 
empreses encarregades del 
subministrament municipal no les han 
volgut facilitar. 

 
Balanç d’energia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Energia consumida per sectors 

 

Transport: 
644,28 tep 

 

Industrial: 
618,81 tep 

 

Gas natural: 
0,00 tep 

 

Municipal: 
43,17 tep 

 

Domèstic: 
940,45 tep 

Electricitat: 
961,16 tep 

 

Combustibles 
líquids: 

1.285,56 tep 

 

Electricitat: 
619,81 tep 
Gas natural: 
0,00 tep 
Gasos liquats: 
0,00 tep 
Combustibles 
líquids: 
320,64 tep 

Electricitat: 
298,17 tep 
Gas natural: 
0,00 tep 
Gasos liquats: 
0,00 tep 
Combustibles 
líquids: 
320,64 tep 

Electricitat: 
43,17 tep 
Gas natural: 
0,00 tep 
Gasos liquats: 
0,00 tep 
Combustibles 
líquids: 
0,00 tep 

Electricitat: 
0,00 tep 
Gas natural: 
0,00 tep 
Gasos liquats: 
0,00 tep 
Combustibles 
líquids: 
644,28 tep 

Gasos liquats: 
0,00 tep 
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3.9.2. Diagnosi municipal 
 
• Baix impacte de les línies elèctriques. Dins el municipi hi ha la 

presència de diferents línies de mitjà i baixa tensió. No destaca la 
presència de cap infraestructura elèctrica que generi impactes visuals. 
 

• Servei de gas natural des de l’any 2001. La zona d’estudi és 
travessada per dos gasoductes de transport APB 45 bars (Barcelona-
Granollers i la Roca del Vallès-Centelles). Hi ha des del 2001 una 
prolongació fins al municipi, per tal de donar servei de gas natural. 
 

• Creixement del consum elèctric. L’augment del consum d’energia 
durant els darrers 3 anys ha estat important, especialment l’any 2006. 
Tant el sector industrial com el domèstic, han incrementat el seu 
consum, un 6,16% per part del sector industrial, i 8,33% per part del 
sector domèstic. 
 

• El sector del transport no és un dels principals consumidors 
d’energia.  Tot i que generalment el consum energètic del transport, es 
tradueix en una elevada dependència energètica exterior i una important 
contaminació atmosfèrica, al municipi aquest no és el sector més 
consumidor d’energia i per tant tampoc és el més contaminant. 

 
• Implantació mínima de les energies renovables en el municipi. 

Des del punt de vista de les energies renovables, es pot dir que aquestes 
no estan desenvolupades al municipi. 
 

• Consum d’energia final per càpita inferior a la de Catalunya. El 
consum energètic total de Breda es situa en uns 2.246,72 Tep/any, que 
representa un consum d’energia final per càpita de 0,67 Tep/hab./any. 
Aquest consum és inferior al de Catalunya (de 2,2 Tep/hab./any). 
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3.9.3. Diagnosi estratègica 
 

ESTRUCTURA ENERGÈTICA 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

Es detecta un baix impacte de les línies 
elèctriques que travessen el municipi. 

Darrerament s’ha experimentat un creixement 
del consum energètic. 

El municipi presenta servei de gas natural. 
Es detecta l’absència d’un pla energètic municipal 
i una manca de criteris d’estalvi energètic en els 
dissenys dels equipaments. 

El teixit industrial presenta la capacitat d’aplicar 
millores en els consums energètics. 

Hi ha una implantació mínima de les energies 
renovables. 

El consum d’energia final per càpita és inferior al 
de Catalunya.  
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4. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
4.1. Aspectes generals 
 
4.1.1. Diagnosi municipal 
 
• Breda ha registrat un creixement econòmic important. En els 

darrers anys, el creixement econòmic del la Selva s’ha situat per sota de 
la mitjana catalana. Així, a l’any 2001 i al 2006 el Producte Interior Brut 
(PIB) per habitant era respectivament d’un 4 % i un 13,2 % inferior al 
català. L’evolució del PIB per representativitat de sectors durant aquest 
període ha estat marcada per un augment del sector serveis, indústria i 
construcció, i una disminució de l’agricultura.  

 
Dins del conjunt català, Breda ha sofert una important terciarització de 
la seva economia. Segons el nombre d’empreses i activitats 
professionals agrupades per grans sectors d’activitat, de l’any 1994 al 
2002, el municipi presenta un augment del sector de la construcció, la 
indústria i el sector terciari.  

 

Any Indústria Construcció 
Comerç al 

detall 

Serveis, 
llevat del 
comerç al 

detall 

Professionals 
i artistes 

 
 

Totals 

1994 67 36 70 88 20 281 
1996 70 43 75 92 23 303 
1998 76 46 78 98 32 330 
2000 73 55 75 94 26 323 
2002 73 51 69 100 30 323 

 

Taula: Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE), a Breda, des del 1994 
fins al 2002. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’IDESCAT. 
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4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del 
municipi 
 
4.2.1. Síntesi de la situació actual 
 

ÀREES D’INFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIOR DEL MUNICIPI 

 
Indicadors  

 1996 2001 
Índex d’autocupació o autoconteció (%) 56,1 53,1 
Índex d’autosuficiència (%) 72,8 72,1 

 
Població ocupada resident que treballa fora del municipi (POR/F) i llocs de treball localitzat 
ocupats per gent de fora (LTL/ F) 

 POR/F 1996 LTL/F 1996 POR/F 2001 LTL/F 2001 
Sector primari 54,5 21,2 50 25,0 
Sector secundari 52,1 20,9 49,7 30,1 
Construcció 80 17,8 65,2 16,1 
Sector terciari 57,9 21,4 54,2 18,6 
 
Nombre d’aturats per sector d’ocupació (abril 2010) 

 Homes Dones Total 
Desplaçaments dins 480 324 804 
Desplaçaments fora 473 237 710 
Desplaçaments des de fora 219 143 362 
Total generats 953 561 1.514 
Total atrets 699 467 1.166 
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4.2.2. Diagnosi municipal 
 
• Breda es troba sota la influència de Sant Celoni i Girona i manté 

una forta relació de veïnatge amb el municipi de Riells i Viabrea. 
Breda es troba dins del conjunt de municipis que conformen l’àrea 
d’influència de Sant Celoni, tot i que Girona, com a capital provincial 
també exerceix una influència que cal considerar. Així mateix, hi ha una 
relació important de veïnatge amb la població de Riells i Viabrea. 

 
• Tot i la disminució moderada dels índexs d’autocupació i 

d’autosuficiència, la major part de la força de treball no ha de 
sortir a treballar fora de Breda, de manera que encara es 
considera un municipi autosuficient. D’ençà de 1996, la capacitat 
d’autocontenció i d’autosuficiència s’han reduït moderadament (del 3 i 
del 0,7%, respectivament). Tot i així, es pot considerar que per l’any 
2001 Breda encara era autosuficient, ja que l’índex superava el 50%. El 
valor d’autosuficiència amb dades de 2001 és del 72% i això es tradueix 
que el nombre de treballadors procedents d’altres municipis és entre 
moderat i alt.  

 
• Breda té uns bons percentatges d’autocupació. Només el sector 

industrial i el de la construcció presenten fortes davallades dels 
índex d’autocupació. Si s’analitza l’autocontenció per sectors 
econòmics, es veu com tots els sectors han disminuït l’autocupació, però 
mantenen un bon nivell de l’índex, excepte el sector industrial i la 
construcció que la davallada entre el 1996 i 2001 ha estat important. A 
l’any 2001 però la construcció continuava sent el sector més 
autosuficient seguit del sector terciari.  
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4.3. El mercat de treball 
 
4.3.1. Síntesi de la situació actual 
 

EL MERCAT DE TREBALL 

 
Població activa  

 
1996 2001 

Absolut % Absolut % 
Població activa 1.429 38% 1.615 47% 
Ocupada 1.217 7% 1.514 44% 
Desocupada 212 7% 101 3% 
Població inactiva 1.276 39% 1.250 37% 
Població de 16 anys i 
més 2.709 84% 2.709 79% 

Població total 3.243 100% 3.408 100% 

 
Distribució sectorial dels llocs de treball  

Sector 
1996 2001 

Absolut % Absolut % 
Agricultura 33 2,7% 39 2,6% 
Indústria 702 57,7% 716 47,2% 
Construcció 90 7,4% 161 10,6% 
Serveis 392 32,2% 598 39,5% 
Total 1.217 100% 1.514 100% 
 
Evolució de l’atur registrat (2005 – 2010)  

Evolució de l'atur registrat pel període gener 2005 - abril 2010
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Nombre d’aturats per sector d’ocupació (abril 2010) 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 

ocupació 
anterior 

Total 

Absolut 1 99 48 130 4 282 
% 0% 35% 17% 46% 1% 100% 
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4.3.2. Diagnosi municipal 
 
• Durant els últims 10 anys s’ha produït un estancament important 

del creixement del mercat de treball i recentment, degut a la 
situació actual de crisi econòmica, ha disminuït. Tot i que en els 
últims 20 anys, el municipi ha experimentat una evolució creixent del 
mercat de treball del 13% i un augment del nombre d’ocupats d’un 24%, 
durant els últims 10 anys hi ha hagut un estancament del mercat de 
treball i, fins i tot, una disminució d’aquest degut a la situació de crisi 
econòmica actual. La mitjana d’atur registrat per aquest 2010 és la més 
elevada des del 2005, amb un total de 287 aturats. Durant els darrers 
anys el nombre d’aturats ha oscil�lat entre 103 i 286 persones (valors 
corresponents a les mitjanes anuals de l’any 2005 i fins l’abril de 2010). 

 
• La taxa d’atur registrat es manté fins a principis del 2008 i a 

partir d’aquí, augmenta de forma lineal fins l’any 2010. L’augment 
de l’atur registrat és constant i s’accentua a partir de l’any 2009, on hi 
ha un augment del 62% respecte a l’any anterior. Aquest fet es deu a 
l’entrada de ple a la crisi econòmica actual, que afecta sobretot al sector 
de la construcció i, de retruc, a la resta de sectors que s’hi relacionen. 
Un bon exemple són les indústries manufactureres que representen un 
volum important de llocs de treball de la població. 

 
• La població activa presenta un predomini del gènere masculí per 

sobre del femení. Concretament la població activa masculina 
representa un 63% del total de la població mentre que la femenina ve 
representada per un 37%. 

 
• La població activa es concentra a la indústria i al sector terciari, 

en menor mesura a la construcció i, de forma relicta a 
l’agricultura. Entre 1996 i 2001, el municipi va augmentar en un 42% 
la població ocupada. Aquest increment de població activa s’ha donat 
entre els sectors de la construcció i serveis. Altrament, l’ocupació en la 
indústria disminueix de forma molt acusada, mentre que l’agricultura ho 
fa de manera suau.  

 
• La construcció representa el 10,6% de la població activa. Aquest 

percentatge relativament baix és positiu ja que el sector és inestable, 
sobredimensionat i actualment es troba en plena crisi. 

 
• La capacitat de generació de treball del municipi és baixa, ja que 

la major part de la població ocupada és bàsicament assalariada  
(81%) i els empresaris només representen el 19%. A l’any 2001, 
la població ocupada en funció de la seva situació professional era 
formada per assalariats fixos (65%), seguits dels assalariats eventuals 
(16%), els empresaris sense personal assalariat (10%) i finalment, els 
empresaris amb personal assalariat (8%). Així doncs, podem concloure 
que la capacitat de generació de treball del municipi és baixa. 

 
• Breda presenta un perfil d’aturat majoritàriament masculí, de 

mitjana edat, de baix nivell formatiu i del sector de la 
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construcció, amb un baix nivell d’inserció laboral. La població 
aturada de Breda presenta els següents atributs: 

 
 Masculí, tot i que força paritari. La dada més actualitzada del nombre 

d’aturats del 2010, corresponent al mes d’abril, indica que el nombre 
d’homes aturats és del 57%, mentre que el de les dones és d’un 
43%. 

 De mitjana edat. L’edat més habitual dels aturats es troba entre els 
35 i els 59 anys. 

 De baix nivell formatiu. El 73% dels aturats tenen un nivell acadèmic 
baix, corresponent a estudis generals o de secundària. 

 Del sector serveis. El 46,1% dels aturats pertanyen al sector serveis. 
 Sense una estacionalitat marcada. No es detecta una reducció del 

nombre d’aturats durant els períodes corresponents a les vacances.  
 
 
 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 56

4.4. El sector primari 
 
4.4.1. Síntesi de la situació actual 
 

EL SECTOR PRIMARI 

 
Ocupació del sector primari 

Àmbit geogràfic 1991 1996 2001 
Breda 2,6 2,7 2,6 
Selva 5,7 4,0 3,4 
Catalunya 3,7 3,2 2,5 
 
Distribució de la superfície agrària 

Any Terres llaurades 
(SAU) 

Pastures 
permanents 

(SAU) 

Terreny 
Forestal 

Altres 

1999 155 18 19 5 
1989 135 5 74 80 
1982 157 25 97 22 

  
 
Nombre d’unitats ramaderes (UR) per espècie 

Espècie 1982 1989 1999 
Bovins 186 223 280 
Ovins 42 12 13 
Cabrum 0 1 0 
Porcins 3 5 9 
Aviram 1 3 9 
Conilles mare 0 1 1 
Equins 41 0 0 
Total 274 244 319 
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Evolució del nombre d’explotacions i espècies arbòries  

Any 
Frondoses Resinoses Mixtes 

Explotació Ha Explotació Ha Explotació Ha 
1999 1 6 1 7 2 6 
1989 1 1 0 0 21 73 
1982 7 21 15 53 9 23 
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4.4.2. Diagnosi municipal 
 
• El sector primari ha estat, des de l’any 1991, el sector amb 

menys pes dins l’economia del municipi. Tot i que anteriorment 
aquest havia estat un sector amb nivells d’ocupació superiors a 
Catalunya i a la comarca, actualment es situa per sota tant de la mitjana 
comarcal com la catalana. 

 
Es pot constatar que l’activitat primària perd importància 
progressivament a mesura que l’activitat econòmica general s’ha anat 
decantant cap a la indústria, primer, i cap els serveis, més recentment. 
 
Concretament, el sector agrícola té un pes molt poc significatiu per 
l’economia local. La superfície agrícola utilitzada (SAU) es manté al 
voltant de les 170 ha, essent el cultiu en règim de secà el dominant. 
Aquest fet però contrasta amb l’evolució del nombre d’explotacions, les 
quals han disminuït de manera important, passant de les 53 explotacions 
l’any 1982 a 13 l’any 1999. El sistema ramader ha disminuït el nombre 
d’explotacions, passant de 20 l’any 1982 a 8 l’any 1999, però 
paral�lelament hi ha hagut una concentració del nombre de caps de 
bestiar, que s’han mantingut igual o han augmentat. Finalment, el 
nombre d’explotacions silvícoles també ha patit una davallada important, 
passant de 31 l’any 1982 a 4 l’any 1999. Aquest fet s’ha traduït en una 
minva important del nombre d’hectàrees forestals aprofitades.  
 

• Segons les dades del Centre de la Propietat Forestal de 
Catalunya, només hi ha dues finques al municipi amb un Pla 
tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF). Es tracta de la finca de 
Can Puig que correspon a diverses finques agrupades (engloba també 
part dels municipis d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu) i la finca de can 
Massaguer (que també pertany al municipi de Sant Feliu de Buixalleu). 
El primer es va redactar l’any 2000 i és vigent fins l’any 2010. Afecta un 
total de 331,34 ha. Actualment no es disposa de cartografia. El segon es 
va redactar l’any 2006 i és vigent fins el 2016. Afecta 61,32 ha.    
 

• A Breda no hi ha cap bosc d’utilitat pública i una part del municipi 
esdevé zona de seguretat de caça de la finca Can Cortina (G-
ZS021). En concret es tracta d’una zona que limita amb el TM de Riells i 
Viabrea situat a l’extrem nord-occidental del terme municipal. La resta 
del municipi és una zona lliure d’aprofitament cinegètic comú. 
 

• Segons la Guia Directori d’inscrits al Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica, a Breda hi ha el productor Marcel 
Oriol Jover, que produeix hortalisses a l’aire lliure i d’hivernacle, 
cirerers, oliveres i recol�lecció de plantes silvestres.  
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4.5. El sector secundari 
 
4.5.1. Síntesi de la situació actual 
 

EL SECTOR SECUNDARI 

 
Ocupació del sector secundari 

Àmbit geogràfic 
1996 2001 

Indústria 
Construc

-ció Total Indústria 
Construc

-ció Total 

Breda 57,7 7,4 65,1 47,2 10,6 57,8 
Selva 31,7 8,4 40,1 27,3 12,9 40,2 
Catalunya 32,1 7,0 39,1 25,2 10,4 35,6 

 
Nombre d’indústries i empreses del sector secundari per sector d’activitat 

Any Indústria Construcció Total 
2001 71 59 130 
2000 73 55 128 
1999 76 50 126 
1998 76 46 122 
1997 70 47 117 
1996 70 43 113 

 
Establiments d’empreses industrials per branques d’activitat, 2002 

 
 
Ubicació de l’activitat industrial 

Al nord-est del municipi, just a tocar de la carretera d’Arbúcies a Breda (GI-552), trobem un sector 
industrial format principalment per empreses dedicades a la mecanització i la planxisteria. Aquest 
sector té una superfície total de 5,50 hectàrees, de les quals resten pendents d’urbanitzar 3,78 ha. 
Per la seva part, el polígon industrial de Repiaix, es localitza al sector est del municipi, al barri de la 
cooperativa, i l’integren empreses dedicades a la ceràmica, la fusta i la metal�lúrgia. La seva 
superfície és d’unes 2,8 hectàrees, de les quals només resten per construir 4.655 m2. Al sud del 
municipi, a tocar del pavelló municipal, trobem un sector industrial format per empreses de la 
ceràmica, la fusta i els automatismes. La seva superfície és d’unes 3,6 ha., i resta pendent 
d’urbanitzar i construir poc més d’una hectàrea. Finalment, el polígon industrial de Can Guilleumes, és 
localitza al sud-oest i té una superfície d’unes 4 hectàrees, de les quals, s’han construït una mica més 
de 3 hectàrees. Les indústries d’aquest polígon estan formades per empreses de l’envernissat, la fusta 
i la ceràmica. 
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4.5.2. Diagnosi municipal 
 
• El sector secundari és el primer sector d’ocupació del municipi. El 

segueixen el sector serveis i per últim, el sector primari. Les taxes 
d’ocupació es mantenen estables al llarg del període analitzat, tant en 
l’àmbit municipal, com per la comarca de la Selva i Catalunya. 
Concretament, a l’any 2001, l’activitat industrial tenia un 47% dels 
ocupats.  

 
• Es detecta un cert estancament del creixement de les activitats 

del sector secundari, degut sobretot a la disminució de l’activitat 
del subsector de la construcció, actualment en plena crisi. Tot i la 
importància del sector pel municipi, el creixement del nombre 
d’empreses no ha estat excessivament intens en comparació amb altres 
municipis de la comarca.  Només hi hagut un increment del 15% en el 
nombre d’empreses dedicades al sector secundari. El subsector de la 
construcció hi ha aportat més del 90% del creixement, reflex de la 
importància que ha assolit aquest en els darrers anys. D’altra banda, les 
perspectives de creixement de la construcció s’han reduït i, els dos 
darrers anys han patit caigudes a nivell estatal de més del 10%. Malgrat 
aquesta situació, no es preveu un descens tant important en l’activitat 
industrial, i per tant, es considera que el nombre d’empreses del sector 
industrial és mantindrà estable. 

 
• A Breda hi podem trobar fins a 4 zones industrials a més 

d’algunes d’aïllades, que necessitarien un pla d’ordenació i 
urbanització, així com la millora dels accessos. Totes tenen en 
comú la seva ubicació, a prop del nucli urbà. La totalitat dels polígons, 
sumen una superfície de 15,92 ha que representa el 3,18% del total de 
la superfície del terme municipal, i equival al 0,90% del sòl industrial de 
les comarques gironines. Segons el Pla de sostenibilitat de les àrees 
industrials, elaborat a través del Pla d’Acció Comarcal per a la 
Sostenibilitat de la comarca de la Selva, a totes les zones industrials 
caldria aplicar mesures per disminuir l’impacte visual provocat pels 
colors grisos, establir millores a la zona d’amortiment per reduir 
l’impacte visual, senyalitzar les zones d’aparcament, asfaltar els carrers i 
dotar-los de voreres i finalment, implantar el servei de recollida 
selectiva.  

 
• El municipi presenta un sector industrial-artesà dedicat a 

l’activitat ceramista, d’elevada qualitat i importància estratègica. 
Breda destaca pel gran nombre d’empreses dedicades a la producció 
d’objectes de ceràmica, principalment olles i cassoles d’ús casolà, i de 
ceràmica artística, centrada en diversos tallers i forns. De fet aquesta 
activitat artesano-industrial que es remunta al segle XVI, ha fet conèixer 
el poble de Breda arreu i els seus productes s’han estès per tot el món.   
Actualment, al municipi hi ha 17 empreses dedicades a aquesta activitat 
concreta.  
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4.6. El sector terciari 
 
4.6.1. Síntesi de la situació actual 
 

EL SECTOR TERCIARI 

 
Ocupació del sector terciari 

Àmbit geogràfic 1991 1996 2001 
Breda 25,64 32,21 39,50 
Selva 46,8 55,86 56,35 

 
Evolució del nombre d’empreses del sector terciari 

Any Comerç al detall Serveis,llevat 
comerç detall 

Professionals i 
artistes 

Total 

2002 69 100 30 199 
2001 72 96 32 200 
2000 75 94 26 195 
1999 72 93 28 193 
1998 78 98 32 208 
1997 75 96 29 200 
1996 75 92 23 190 
1995 79 93 22 194 
1994 70 88 20 178 

 
Ràtio empreses per cada 1000 habitants del sector serveis per branques d’activitat (IAE) 

Sector Branques d’activitat Empreses/1000 habitants 

Comerç al detall 

Productes alimentaris 6,03 
Roba i calçat 5,45 

Comerç no classificat 3,73 
Material de transport 2,30 
Articles per a la llar 1,72 
Productes químics 0,57 

Serveis  
(no detall) 

Serveis personals 8,32 
Hostaleria 6,31 

Comerç a l’engròs 5,45 
Transports i comunicació 4,02 

Immobiliàries i altres 2,87 
Serveis empresa 1,15 

Mediació financera 0,57 
Total 48,51 

 
Activitat turística 

Breda és un municipi on el turisme té poc pes (menys de 100 places d’allotjaments turístics per cada 
1000 habitants, molt per sota de la mitjana de les comarques gironines que és de 285 places per cada 
1000 habitants).  

 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 62

4.6.2. Diagnosi municipal 
 
• L’evolució del sector terciari ha estat positiva, degut al 

significatiu creixement del nombre d’activitats relacionades amb 
el sector serveis, llevat del comerç al detall. Durant el decenni 
1991-2001, el sector serveis va créixer de manera significativa arribant 
a representar un 39,5 % de la població ocupada per l’any 2001. Aquesta 
evolució ha anat acompanyada d’un important creixement del nombre 
d’activitats terciàries, sobretot aquelles relacionades amb el sector 
serveis, llevat del comerç al detall, que han passat de 88 activitats l’any 
1994 a 100 l’any 2002.  

 
• A partir del 2003, el sector serveis presenta una disminució 

important d’activitats del sector de la restauració i del comerç al 
detall. Tot i l’augment de 210 habitants experimentat al municipi durant 
aquest període, el sector terciari ha anat decreixent, sobretot per la 
disminució important en el nombre d’activitats de restauració i bars, amb 
una davallada del 33,3%, representada per un total de 12 activitats l’any 
2008. 

 
• L’oferta comercial és minorista, ben diversificada i distribuïda pel 

municipi i accessible a la major part de la població. Els habitants 
del municipi tenen una major oferta d’establiments de productes 
alimentaris amb 6,03 per 1000 habitants, l’existència d’un mercat 
setmanal el diumenge i articles per a la llar amb 5,45 establiments per 
cada 1000 habitants. Altrament, la roba i el calçat tenen una 
representació d’1,72 establiments per cada 1000 habitants. El fet que 
bona part dels establiments comercials es trobin al carrer Nou, a la  
carretera d’Arbúcies i al seu voltant, juntament amb la manca 
d’establiments de productes com ara la roba, fa que els habitants de 
Breda s’hagin de desplaçar a aquestes zones o a altres municipis per 
adquirir productes necessaris (p.ex. roba, calçat, etc.). 

 
• L’Ajuntament no disposa de recursos de suport i assessorament 

al teixit empresarial. Destaca l’absència de projectes de 
desenvolupament local adreçats al suport i assessorament del teixit 
empresarial, nous emprenedors, etc.  

 
• Breda és un municipi amb poc caràcter turístic, doncs té menys 

de 100 places d’allotjaments turístics per cada 1000 habitants, 
molt per sota de la mitjana de les comarques gironines que és de 
285 places per cada 1000 habitants.  Queda palès que el turisme no 
és una activitat econòmica dominant i que els turistes que visiten el 
municipi ho fan per motius més aviat culturals, puntualment, i per gaudir 
de l’entorn natural proper a la vila. Tanmateix, la ceràmica i el seu 
patrimoni vinculat, amb la recent creació de l’e-ruta El gran secret de 
Breda, una ruta que dóna a conèixer la important tradició terrissaire del 
municipi, tot passejant per l’entramat medieval del municipi, i la sèrie 
televisiva Ventdelplà, estan actuant com a atractius turístics que 
promocionen la vila i esdevenen dos reclams que cal promoure.
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4.7. Diagnosi estratègica de la sostenibilitat 
econòmica 

 
DIAGNOSI ESTRATÈGICA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 
Punts forts/Oportunitats 

 
Punts febles/Àrees de millora 

 
Aspectes generals 
Breda ha registrat un creixement econòmic 
important. 

 

 
Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 
Breda es troba sota la influència de Sant Celoni i 
Girona i manté una forta relació de veïnatge amb 
la població de Riells i Viabrea. 

 

Tot i la disminució moderada tant de l’índex 
d’autocupació com d’autosuficiència, la major 
part de la força de treball no ha de sortir a 
treballar fora de Breda, de manera que encara es 
considera un municipi autosuficient. 

 

Breda té uns bons percentatges d’autocupació. 
Només el sector industrial i de la construcció 
presenten fortes davallades. 

 

 
El mercat de treball 

La població activa es concentra a la indústria i al 
sector terciari (en menor mesura a la 
construcció) i de forma relicta a l’agricultura. 

Durant els últims 10 anys s’ha produït un 
estancament important del creixement del 
mercat de treball, que fins i tot ha disminuït, 
degut a la situació actual de crisi econòmica. 

La construcció, únicament, representa el 10,6% 
de la població activa. Això és positiu ja que el 
sector és inestable, sobredimensionat i 
actualment es troba en plena crisi. 

Les taxes d’atur registrat es mantenen estables 
fins a principis del 2008, quan comença a 
augmentar de forma lineal fins l’any 2010. 

 

La població activa presenta un predomini del 
gènere masculí (63%) per sobre del femení 
(37%). Així doncs calen mesures per fomentar la 
inserció laboral de les dones al mercat laboral. 

 

La capacitat de generació de treball del municipi 
és baixa, ja que la major part de la població 
ocupada és bàsicament assalariada  (81%) i els 
empresaris només representen el 19%. 

 

El perfil d’aturat és majoritàriament masculí, de 
mitjana edat, de baix nivell formatiu i del sector 
de la construcció, amb un baix nivell d’inserció 
laboral. 

 
El sector primari 

Una part del municipi esdevé zona de seguretat 
de caça de la finca Can Cortina (G-ZS021). 

El sector primari ha estat, des de l’any 1991, el 
sector amb menys pes dins l’economia del 
municipi.  

Presència d’un productor d’agricultura ecològica, 
un sector en clara expansió. 

Segons les dades del Centre de la Propietat 
Forestal de Catalunya, hi ha dues finques al 
municipi amb un Pla tècnic de gestió i millora 
forestal (PTGMF). 

 No hi ha cap bosc d’utilitat pública. 
 
El sector secundari 
El fet que la indústria sigui l’activitat dominant, 
juntament amb el fet que sigui una activitat 
estable, suposa un fet positiu davant del context 
actual de crisi. 

Es detecta una disminució en les taxes d’ocupació 
del sector secundari, deguda sobretot a la 
disminució de l’activitat del sector de la 
construcció, actualment en plena crisi. 

El municipi presenta un sector industrial-artesà 
dedicat a l’activitat ceramista, d’elevada qualitat i 
importància estratègica. 

Les àrees industrials existents al municipi, 
segons el Pla de sostenibilitat de les àrees 
industrials del PACS, requereixen diverses 
intervencions. 
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El sector terciari 
L’evolució del sector terciari ha estat positiva, 
degut al significatiu creixement del nombre 
d’activitats relacionades amb el sector serveis. 

Les activitats comercials minoristes i de 
restauració han disminuït durant els últims anys. 

L’oferta comercial és minorista, ben diversificada 
i distribuïda pel municipi. A més aquesta és 
accessible a la major part de la població. 

L’Ajuntament no disposa de recursos de suport i 
assessorament al teixit empresarial. 

La ceràmica i el seu patrimoni vinculat, 
juntament amb la creació de l’e-ruta El gran 
secret de Breda, i la sèrie televisiva Ventdelplà, 
estan actuant com a atractius turístics que 
promocionen la vila i esdevenen dos reclams que 
cal promoure.     

Breda és un municipi amb poc caràcter turístic, 
doncs té menys de 100 places d’allotjaments 
turístics per cada 1000 habitants. 
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5. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 
5.1. Població 
 
5.1.1. Síntesi de la situació actual 
 

POBLACIÓ 

 
Dades bàsiques 

Breda comprèn 3.784 habitants en un superfície de 5 km² el que suposa una densitat de població de 
753,8 hab./km². 
 
Piràmide de població (2009) 

 
  
Estructura demogràfica (2007) 

Índex de creix. Població equiv. % immigració % ≥ 65 anys % < 3 anys 
14,31% 3.707 6,07% 19,26% 2,97% 

 
Evolució de la població de Breda (1998-2007) 
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5.1.2. Diagnosi municipal 
 
• Breda, segons el nombre d’habitants i els diversos municipis de 

la comarca, presenta un baix pes poblacional. El municipi es situa a 
la catorzena posició pel què fa al nombre d’habitants dels 26 municipis 
de la comarca. Actualment, comprèn 3.784 habitants i un superfície de 5 
km2, fet que suposa una densitat de 753,8 hab./km2. 

 
• La població censada ha experimentat un creixement moderat, 

essent d’un 16% entre els anys 1998 - 2009, i prop del 2% 
anual, degut sobretot a la immigració interna. La taxa de natalitat 
entre els anys 1996 i 2001 era del 9,44% i la taxa de mortalitat del 
10,16%. Per la seva part, la taxa de creixement natural (diferència entre 
naixements i defuncions) era del -0,71%.  

 
• Breda presenta una població envellida en comparació amb la 

resta de la comarca. Com passa a la majoria de societats benestants, 
es percep un cert envelliment de la població i un increment de 
l'esperança de vida, que arriba als 80 anys. El grup més nombrós és el 
que es troba a la franja d'edat dels 15 als 64, amb un 66%, tot i que en 
els darrers anys es percep un cert envelliment de la població i un 
increment de l'esperança de vida que arriba als 80 anys. 

 
• El saldo migratori ha estat positiu, tot i que en els darrers anys 

s’ha produït un cert estancament amb una taxa de creixement 
natural i saldo migratori negatius. L’any 2001, la població immigrada 
del municipi era d’un 19,05%. La tendència generalitzada de l’augment 
d’aquesta població s’estanca a partir de l’any 2007, tal i com ho 
demostra el fet que el saldo migratori sempre ha estat positiu, excepte 
pels anys 2003, 2007 i 2008.  Aquest fet, juntament amb una taxa de 
creixement del -0,71%, es compensa per les elevades taxes de natalitat 
de la població immigrada.  

 
• El baix pes del sector turístic i en especial de la segona 

residència  evita la presència de poblacions flotants que generen 
una demanda d’ampliació dels serveis municipals. El fet que al 
municipi no hi hagi un important contingent de segona residència evita 
la presència de poblacions flotants que generen una demanda 
d’ampliació dels serveis municipals.  

 
• El baix percentatge de població immigrada estrangera evita els 

conflictes derivats dels processos d’integració. Els moviments 
migratoris externs són menys importants que en altres municipis de la 
comarca, on l’arribada d’immigrants ha estat superior. 

 
• S’observen lleugers canvis d’hàbits socials reflectits també en 

l’estructura familiar de les llars.  Pel que fa a la distribució de les 
llars segons el nombre de persones que hi viuen, des de l’any 1991 fins 
el 2001 hi ha hagut un canvi de tendència. Les llars amb 1, 2 i 3 
persones són les que han tingut un augment percentual més elevat. Les 
llars de 5 i 6 persones han estat les que han patit una descens més 
marcat.  
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5.2. Habitatge 
 
5.2.1. Síntesi de la situació actual 
 

HABITATGE 

 
Dades bàsiques d’habitatge (2001) 

Segons el cens d’habitatge de l’any 2001, al municipi de Breda hi havia 1.563 habitatges, dels quals 
1.200 (76,77%) es destinaven a habitatge principal i 363 (23,22%) a no principal. Entre aquests 
darrers 181 (11,58%) són secundaris i 180 (11,51) es troben vacants. Amb diferència, la tipologia 
principal d’habitatges del municipi és la primera residència. 
 
Evolució dels habitatges familiars segons la seva tipologia, en % (1991-2001) 

Any Principal Secundari Vacant Altres Total 
1991 78% 23% 23% 0% 100% 
2001 84% 13% 13% 0% 100% 

1991 - 2001 7% -9% -9% 0% 0% 

 
Evolució dels habitatges principals segons el règim de tinença, en % (1991-2001) 

Règim de 
tinença Tipologia 2001 % 1991 % 

De propietat 

Per compra pagada 548 45,67 419 41,57 
Per compra amb 

pagaments pendents 
264 22 120 11,9 

Per herència o donació 76 6,33 105 10,42 
De lloguer De lloguer 234 19,5 292 28,97 
Gratuïts Cedida gratis o a baix preu 20 1,67 72 7,14 
Altres Altra forma 58 4,83 0 0 

 
Grau de conservació de l’estat dels habitatges (1991) 

Tipologia Ruïnós (1) Dolent (2) Deficient (3) Bo (4) 
Habitatges 
principals 

- 3 15 500 

Habitatges no 
principals 

- 1 5 175 

Total habitatges - 4 20 675 
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5.2.2. Diagnosi municipal 
 
• La tipologia dominant d’habitatges és la principal, per sobre de la 

segona residència. Segons el cens d’habitatge de l’any 2001, al 
municipi hi havia 1.563 habitatges, dels quals 1.200 (76,77%) es 
destinaven a habitatge principal i 363 (23,22%) a no principal. Entre 
aquests darrers 181 (11,58%) són secundaris i 180 (11,51) es troben 
vacants. Amb diferència, la tipologia principal d’habitatges del municipi 
és la primera residència. 

 
• L’evolució de la construcció d’habitatges segueix una direcció 

paral�lela a l’augment de la població, excepte pel període 1981-
2001. Pel que fa a l’evolució del nombre d’habitatges construïts, aquesta 
ha estat més o menys constant en nombre fins al 1961. A partir dels 
anys 60, coincidint amb la primera onada migratòria, Breda experimenta 
un creixement important del nombre d’habitatges, aglutinant més del 
75% del parc d’habitatges principals. A partir d’aquest moment, el 
creixement es manté sostingut amb un 10-15% cada decenni. 
Tanmateix, pel període 1981-2001, corresponent a la segona onada 
migratòria, l’augment de l’habitatge no es correspon amb l’experimentat 
per la població. 

 
• Breda disposa de 26 pisos protegits destinats a la venda 

promoguts per l’INCASOL. Es tracta d’un edifici situat al sector Can 
Guilleumes, entre el carrer de Gispert de Jàfer i el passeig del Reg del 
Molí. És un edifici plurifamiliar aïllat de planta soterrani, planta baixa i 
dues plantes pis, amb 26 habitatges.  

 
• Recentment, el preu de l’habitatge ha experimentat una baixada. 

El preu de l’habitatge de Breda es situa per sota del preu mitjà de 
l’habitatge de nova construcció de la província de Girona i, recentment, 
ha sofert una baixada. Segons fonts de la Sociedad de Tasación, el preu 
mitjà de l’habitatge de nova construcció a la província de Girona el 
desembre del 2006 era de 2.182 €/m² i 2.531 €/m² el desembre de 
2009, amb un increment del 16%. Mentre que el preu dels habitatges de 
compra actuals de Breda és d’uns 1.821 €/m². 

  
• Fort augment dels habitatges de compra amb pagaments 

pendents que han passat d’un 12% l’any 1991 al 22% del 2001. 
Segons el règim de tinença, els habitatges de propietat són els principals 
seguit dels de lloguer. Tal i com es pot comprovar, més del 90% dels 
habitatges del municipi eren de propietat l’any 2001, una proporció 
pràcticament igual a l’existent l’any 1991. El principal canvi que ha 
tingut lloc respecte del règim de tinença, al llarg d’aquest decenni, és el 
fort augment que han patit els habitatges de compra amb pagaments 
pendents que han passat d’un 12% l’any 1991 al 22% al 2001. Se 
suposa que aquesta tendència ha continuat consolidant-se donades les 
característiques actuals del mercat immobiliari. 

 
• La major part dels habitatges presenten un bon estat de 

conservació. Segons dades de l’any 1991, el 97% dels habitatges de 
Breda presenten un bon estat de conservació. 
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5.3. Telecomunicacions i connectivitat 
 
5.3.1. Síntesi de la situació actual 
 

TELECOMUNICACIONS I CONNECTIVITAT 

 
Infraestructures de telecomunicacions 

La comarca de la Selva té com a centre emissor principal de televisió digital i analògica, el repetidor 
que es situa a Rocacorba, el qual dóna cobertura a bona part de la província de Girona, i en aquest 
cas al municipi Breda. 
El municipi presenta cobertura en Banda Ampla i ADSL, així mateix, destaca el desplegament d’una 
xarxa sense fils Pre-Wimax. 
S’hi ubiquen cinc antenes de telefonia mòbil dins el terme municipal. 
El municipi disposa d’un punt TIC. 
 
Accessibilitat 

Es pot considerar que el municipi té una bona accessibilitat als mitjans de telecomunicació. 
Les emissions de senyals de televisió analògica i digital arriben gairebé a la totalitat de la superfície 
del municipi. 
La cobertura de telefonia mòbil d’emergència, telèfon 112, és extensiva a tot el municipi. 
No hi ha problemes de recepció de cobertura de telefonia fixa i mòbil al municipi. 
L’accessibilitat a les diferents emissores de ràdio en alguns punts del municipi és de qualitat regular. 

 
Cobertura de la televisió analògica i digital a Breda (2010) 
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5.3.2. Diagnosi municipal 
 
• El municipi té una bona accessibilitat als mitjans de 

telecomunicació. En general es considera que l’accés a les xarxes 
de telecomunicacions és bo. Els seus habitants disposen d’una bona 
cobertura de la xarxa WIMAX, de l’ADSL, de telefonia mòbil, de ràdio, de 
premsa i de televisió tant digital com analògica. 

 
• El municipi presenta cobertura en Banda Ampla i ADSL, així 

mateix destaca, el desplegament d’una xarxa sense fils Pre-
Wimax. El municipi ha desenvolupat el desplegament d’una xarxa sense 
fils Pre-Wimax que ofereix, entre altres aspectes, cobertura WIFI 
d’Internet amb un cabal d'informació gran i continuat. 

 
• Les emissions de senyals de televisió analògica i digital arriben 

gairebé a la totalitat de la superfície del municipi. La comarca de la 
Selva té com a centre emissor principal de televisió digital i analògica, el 
repetidor que es situa a Rocacorba, el qual dóna cobertura a bona part 
de la província de Girona, i en aquest cas també al municipi de Breda. 

 
• No hi ha problemes de recepció de cobertura de telefonia fixa i 

mòbil al municipi. La cobertura de telefonia mòbil d’emergència, 
telèfon 112, és extensiva a tot el municipi. Es detecta una correcta 
recepció de cobertura de telefonia fix. Destaca la presència de 5 antenes 
de telefonia mòbil que garanteixen una cobertura total.  

 
• L’accessibilitat a les diferents emissores de ràdio en alguns punts 

del municipi és de qualitat regular.  
 
• El municipi disposa d’un Punt TIC. En aquest espai es posa a 

disposició de la ciutadania l’equipament i el personal necessari per 
accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i 
dinamitzar el seu entorn.  
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5.4. Salut i protecció social 
 
5.4.1. Síntesi de la situació actual 
 

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 

 
Serveis sanitaris 

Breda disposa d’un Centre d’Assistència Primària mèdic ubicat al carrer major. El CAP dóna assistència 
durant els 365 dies de l’any, comptant amb serveis de Pediatria, Ginecologia, Medicina Familiar, 
Donacions de sang i Urgències. 
Es disposa de dues farmàcies que subministren els fàrmacs als habitants del municipi. Així doncs el 
municipi té una mitjana de 0,52 farmàcies per cada 1.000 habitants del municipi. 
 
Serveis socials 

Actualment Breda no disposa de cap servei social municipal. Només disposa del servei ofert pels 
Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la 
Selva. Tanmateix, la construcció d’un Centre de Dia permetrà oferir atenció social als habitants de la 
tercera edat del municipi que així ho requereixin. 
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5.4.2. Diagnosi municipal 
 
• El municipi disposa d’un Centre d’Assistència primària mèdic i de 

dues farmàcies. El CAP de Breda dóna assistència durant els 365 dies 
de l’any, comptant amb serveis de Pediatria, Ginecologia, Medicina 
Familiar, Donacions de sang i Urgències. L’equip mèdic està format per 
metges, pediatres, un ginecòleg, un odontòleg, infermeres, llevadores, 
auxiliars de clínica i auxiliars administratius. 

  
Breda disposa de dues farmàcies que subministren els fàrmacs als 
habitants del municipi. Aquesta equival a una mitjana de 0,52 farmàcies 
per cada 1.000 habitants del municipi. Tanmateix caldria aplicar un 
servei de farmàcia de guàrdia en el municipi, ja que actualment aquest 
no existeix. 

  
• El municipi està construint un Centre de Dia, fet que inicia una 

línia de mesures per fer front a la manca de recursos humans per 
fer front a les necessitats socials del municipi, sobretot aquells 
relacionats amb la gent gran. Actualment el municipi no disposa de 
cap servei social municipal, sinó que depèn dels Serveis Socials d’Atenció 
Primària (SSAP) de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la 
Selva, que desenvolupen diversos serveis, programes i projectes per als 
ciutadans de la comarca. Tanmateix, actualment està construint un 
Centre de Dia que donarà resposta a aquells bredencs i bredenques de la 
tercera edat que ho requereixin. 

 
• Recentment el municipi ha endegat el pla d'activitat física, esport 

i salut amb l'objectiu d'incorporar la prescripció d'activitat física 
com a eina terapèutica a l'atenció primària de salut i el foment de 
l'ús dels equipaments esportius. El pla es desenvolupa conjuntament 
amb la Secretaria General de l'Esport i el Departament de Salut de la 
Generalitat. D'aquesta manera, el municipi té previst dur a terme el 
programa d'assessorament, destinat especialment a la població 
sedentària amb factors de risc cardiovascular. Aquest programa 
consisteix en un consell periòdic d'increment de l'activitat física 
mitjançant la planificació de rutes saludables per caminar al municipi. 
D'altra banda, aquest pla d'activitat física ha de permetre difondre tant 
l'oferta esportiva de Breda com les activitats saludables que incloguin la 
realització d'itineraris culturals, rutes a peu o la ballada de sardanes. 
Entre els itineraris culturals, cal també destacar que s’ha creat la e-ruta 
(itinerari guiat amb GPS) El gran secret de Breda que parla de la tradició 
terrissaire del municipi mentre es passeja per l’entramat medieval del 
municipi. De moment, s’han creat quatre rutes de salut d'entre dos i 
quatre quilòmetres per recórrer les seves zones verdes.   
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5.5. Educació 
 
5.5.1. Síntesi de la situació actual 
 

EDUCACIÓ 

 
Nivell educatiu 

Segons les dades de l’IDESCAT, durant l’any 2009 hi havia 107 infants en edat de llar d’infants (de 0 
a 2 anys), 103 en edat de pre-escolar (de 3 a 5 anys), 239 infants en edat d’educació primària 
obligatòria (de 6 a 11 anys, de 1er a 6è de primària) i 135 en edat d’educació secundària obligatòria 
(de 12 a 15 anys, de 1r a 4art d’ESO) i 76 en edat de Batxillerat (1r i 2n de Batxillerat, 16 i 17 anys). 
Progressió de la població segons nivell d'instrucció. Recomptes 1991-2001. Població de 10 
anys i més. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1991 2001

No sap llegir o escriure

Sense estudis

Primer grau

ESO,EGB, Batx. Elemental

FP Grau mitjà

FP Grau superior

Batxillerat superior, COU

Diplomatura

 
 
Oferta educativa – Ensenyament formal 

L’oferta educativa formal de Breda es concreta en dos centres públics, que abracen l’educació infantil 
de llar d’infants, l’educació infantil pre-escolar i l’educació primària. 
Durant el curs 08-09 (darreres dades obtingudes), part de la població escolar de Breda es desplaçava 
a d’altres municipis, ja fos per finalitzar l’educació primària, per continuar amb l’educació secundària 
obligatòria, batxillerat i graus mitjans i superiors, o bé per altres motius familiars. 
Destinacions d’estudis i nombre d’alumnes de Breda per destinació fora del municipi, curs 
2008-2009 

 
 
Oferta educativa – Ensenyament no formal 

A Breda trobem una oferta de cursos municipals organitzats per l’Àrea de Cultura. D’altra banda, 
algunes associacions del municipi organitzen cursos formatius amb certa periodicitat. 
 
Oferta educativa – Educació ambiental 

Breda acull un equipament que realitza tasques d’educació ambiental. Per altra banda, a les escoles 
del municipi s’hi desenvolupen específicament activitats d’educació ambiental més enllà del mínim 
curricular. 
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5.5.2. Diagnosi municipal 
 
• La població analfabeta i/o sense estudis ha disminuït en els 

darrers anys de forma important, augmentant molt 
significativament el nombre de persones que realitzen estudis 
superiors. Segons les dades de l’IDESCAT, la població en edat escolar 
de Breda és de 660 persones. Tanmateix, segons els alumnes 
matriculats als tres centres educatius del municipi, la població escolar 
real des dels 0 anys (llar d’infants), fins els 17 (Batxillerat) és de 492 
alumnes durant el curs 2009-2010. Aquest desfalc ve donat perquè 
Breda no disposa d’institut propi i els alumnes de secundària s’han de 
desplaçar a altres municipis del voltant.  

 
• Breda no acull cap centre d’educació secundària obligatòria al 

municipi, fet que comporta el desplaçament de quasi 140 
alumnes només per a l’ESO, a Hostalric i Arbúcies. Els alumnes de 
secundària de Breda estudien principalment en dos instituts: l’IES 
Vescomtat de Cabrera d’Hostalric (87 alumnes) i l’IES Montsoriu 
d’Arbúcies (62 alumnes). L’Institut d’Hostalric IES Vescomtat de Cabrera 
acull la majoria d’alumnes d’ESO (74 alumnes) i Batxillerat (13 alumnes) 
de Breda. L’IES Montsoriu d’Arbúcies acull 51 alumnes d’ESO i 11 
alumnes de Batxillerat. 

 
• Caldria ampliar l’oferta d’ensenyament no formal, impulsada per 

l’ajuntament (àrea de cultura) i l’Associació de Dones de Breda, 
sobretot aquella adreçada al públic adult. L’oferta municipal de 
l’Àrea de Cultura de Breda es limita a cursos de català bàsic i 
d’alfabetització. Es podria promoure la creació d’un centre cultural més 
actiu que recollís una oferta educativa no formal més àmplia i focalitzat 
en el públic adult.  

 
El municipi compta amb formació musical mitjançant l’Escola Municipal 
de Música pròpia, i amb cursets i jornades de diverses temàtiques 
organitzades per l’Associació de Dones de Breda. 

 
• El municipi compta amb un centre que realitza activitats 

d’educació ambiental així com també amb activitats realitzades 
per l’Escola Montseny, més enllà del mínim curricular.  El municipi 
acull un equipament privat que realitza tasques d’educació ambiental, en 
un entorn rural, organitzant estades relacionades amb la granja, l’hort i 
el bosc, anomenat Aula d'Entorn Rural Can Bosc. També compta amb 
activitats d’educació ambiental més enllà del mínim curricular. En aquest 
aspecte, l’Escola Montseny van desenvolupar durant el curs 08-09 
activitats a l’hort i tenien un blog on s’explica la creació d’aquest espai: 
http://blocs.xtec.cat/unmonincreible/  
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5.6. Associacionisme i activitat cultural 
 
5.6.1. Síntesi de la situació actual 
 

ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL 

 
Associacions i entitats 

El teixit associatiu del municipi de Breda pateix un cert desequilibri segons la seva distribució per 
sectors d’activitat. 
 
Percentatge d’organitzacions segons distribució per sectors 

 
 
Equipaments municipals 

El municipi compta amb els següents equipaments culturals: el Museu Municipal Josep Aragay, la 
Biblioteca Municipal de Breda, el Centre Cultural i d’Informació Turística “Els Forns” i la Masia de Cal 
Batlle. Actualment s’està construint l’Espai Jove del municipi.  També compta amb mitjans de 
comunicació municipal com ara el butlletí i la pàgina web municipal. 
L’activitat esportiva es desenvolupa principalment al pavelló poliesportiu municipal i al camp municipal 
d’esport. 
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5.6.2. Diagnosi municipal 
 
• Important teixit associatiu al municipi, especialment pel què fa a 

les associacions veïnals, culturals i associatives.  El sector veïnal, 
cultural i educatiu és el més nombrós (36%), seguit de les agrupacions 
esportives (21%) i de les socials i polítiques (9%). En l’extrem oposat hi 
hauria les organitzacions empresarials (2%), les religioses, les 
naturalistes i els mitjans de comunicació amb el 4%. En total hi ha 44 
associacions i entitats. Tanmateix l’activitat que generen no es correspon 
amb l’elevat nombre d’entitats i, a més, no presenten un relleu 
generacional.  

 
• El municipi disposa de tres equipaments culturals.  Són el Museu 

Municipal Josep Aragay, la Biblioteca Municipal de Breda i el Centre 
Cultural i d’Informació Turística “Els Forns”. A més es preveu la 
rehabilitació de la Masia de Cal Batlle, que acollirà a les entitats 
municipals, la futura Escola de Música,  i altres activitats culturals.  
 

• Actualment s’està construint l’Espai Jove del municipi.  Aquest 
espai esdevindrà un equipament on els joves de Breda es podran reunir, 
realitzar actes diversos, així com també contindrà un espai dedicat a 
borsa de treball, etc.  

 
• Presència de mitjans de comunicació municipal que esdevenen 

un canal de difusió important, tot i que la pàgina web és 
millorable. El municipi compta amb el Butlletí Municipal, una 
publicació editada per l’ajuntament dedicada fonamentalment a 
l’actualitat municipal, i una pàgina web municipal (www.breda.cat) on es 
pot trobar informació bàsica sobre el municipi, com el plànol del municipi  
o informació cultural, i fins i tot un diari virtual (www.diaridebreda.cat). 
Tanmateix, l’accessibilitat i la informació transmesa a través del web 
municipal podrien ser millorada i ampliada, transformant aquesta eina en 
quelcom encara més útil.  

 
• El municipi disposa d’un pavelló municipal i un camp de futbol on 

s’hi desenvolupen les activitats esportives. La principal activitat 
esportiva es relaciona amb el patinatge artístic i l'hoquei sobre patins. 
També són importants el futbol, el bàsquet, el voleibol, la petanca i els 
escacs. 

  
• L'Ajuntament s'ha marcat l'objectiu de crear un Mapa 

d'Instal�lacions Esportives Municipals (MIEM) propi. Aquest estudi 
servirà per conèixer les necessitats del municipi en matèria 
d'instal�lacions esportives que li permeti la redacció d'un Mapa 
d'Instal�lacions Esportives Municipals (MIEM). 

 
• L’oferta cultural és variada i continuada durant tot l’any. Durant 

tot l’any s’organitzen un seguit d’activitats festives i culturals dins el 
municipi. A més, cal destacar la creació d’una comissió amb la intenció 
de potenciar les festes a la població. 
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• La participació registrada a Breda en les diferents eleccions és 
superior a la registrada a nivell comarcal i al conjunt de 
Catalunya. Tanmateix, la participació als diferents actes culturals 
organitzats pel teixit associatiu és baixa i sovint amb absència de públic 
juvenil.  
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5.7. Seguretat Ciutadana 
 
5.7.1. Síntesi de la situació actual 
 

SEGURETAT CIUTADANA 

 
Cossos policials 

Actualment, el municipi disposa d’un cos de Guardia municipal. Actualment la vigilància i seguretat 
ciutadana és responsabilitat dels Mossos d’Esquadra. 
Breda es troba comprès a la Regió Policial de Girona, dels serveis territorials dels Mossos d’Esquadra i 
concretament dins l’Àrea Bàsica Policial de la Selva Interior. El cos de Mossos d’Esquadra té quatre 
àmbits d’actuació: seguretat ciutadana, administració, investigació i trànsit. 
 
Convivència ciutadana 

La convivència ciutadana es considera majoritàriament bona i no destaquen situacions d’especial 
conflictivitat entre els residents del municipi. 
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5.7.2. Diagnosi municipal 
 
• Breda disposa d’un cos de Guardia municipal. L’Ajuntament disposa 

d’un cos de Guardia municipal format per sis vigilants que fan el servei 
de vigilància municipal. Actualment la vigilància i seguretat ciutadana és 
responsabilitat dels Mossos d’Esquadra. El municipi es troba comprès a 
la Regió Policial de Girona, dels serveis territorials dels Mossos 
d’Esquadra i concretament dins l’Àrea Bàsica Policial de la Selva Interior. 
El cos de Mossos d’Esquadra té quatre àmbits d’actuació: seguretat 
ciutadana, administració, investigació i trànsit. 

 
• Actualment no hi ha cap estudi ni anàlisi dels nivells de seguretat 

ciutadana al municipi. Tot i això, segons els mitjans de comunicació es 
constata un increment en el nombre de robatoris i petits delictes contra 
la propietat, que acaben generant alarma social i una creixent sensació 
d’inseguretat ciutadana. En aquest sentit, les úniques dades de que es 
disposa són de l’any 2001, on 62 habitatges del municipi havien patit 
problemes de delinqüència o vandalisme. 

 
• La convivència ciutadana es considera majoritàriament bona i no 

destaquen situacions d’especial conflictivitat entre els residents 
del municipi.  
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5.8. Organització Institucional 
 
5.8.1. Síntesi de la situació actual 
 

ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 

 
Organigrama polític i tècnic 

 
El consistori compta també amb el següent personal: 

1 Secretari Interventor 
1 Assessor fiscal i financer 
2 Tècnics A1 
1 Informàtic 
5 Administratius 
7 operaris (Personal de neteja i manteniment) 
3 tècnics externs 

 
Pressupost municipal de Breda (2009) 

Passius 
financers

5%Inversions 
reals
34%

Despeses en 
béns corrents 

i serveis
31%

Despeses de 
personal

26%

Despeses 
financeres

2%

Transferèncie
s corrents

2%

 

Alcaldia 

Regidoria 
d’Hisenda 

Regidoria 
de Fires i 
Festes i 
Joventut 

Regidora de 
Serveis i 
Esport 

Regidoria 
Urbanisme i 
Governació 

Regidoria 
de Cultura, 
Educació i 
Gent gran 

Regidoria 
de Benestar 

i Família, 
Salut i Medi 

ambient 

Regidoria 
d’Indústria, 

Comerç i 
Turisme i 

Noves 
tecnologies 



Diagnosi  Agenda 21 Local de Breda 

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 81

5.8.2. Diagnosi municipal 
 
• Breda presenta una organització municipal sectorial. L’Ajuntament 

s’organitza en diferents regidories que, a la vegada s’organitzen en 
diferents àrees d’actuació. Aquest fet suposa una especialització de la 
feina a desenvolupar per cada àrea però també una falta de coordinació 
inter-àrees. Per aquest motiu seria necessari fomentar el funcionament 
transversal i coordinat entre les diferents àrees en què s’estructura el 
consistori.  

 
• El 67% del pressupost municipal es destina a inversions reals i 

serveis per a la millora de la qualitat urbana. El pressupost 
municipal suma 4.108.185,70 €. D’aquest, el 34% va destinat a 
inversions reals del municipi, el 31% es destina a béns corrents i serveis, 
el 26% a cobrir les despeses del personal, el 5% a passius financers, el 
2% a transferències corrents  i el 2% restant a despeses financeres.  

 
• El municipi disposa de diverses ordenances relacionades amb la 

gestió sostenible del territori. Aquestes són: 
 

 Ordenança reguladora de la convivència ciutadana, protecció del medi 
i ús de la via pública. 

 Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions. 
 Reglament del servei d’abastament d’aigua potable. 
 Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals. 

 
Tanmateix, encara podrien veure’s ampliades amb la creació de noves 
ordenances relacionades amb la gestió sostenible del municipi com ara 
les que s’exposen a continuació: 

 
 Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació 

d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i 
construccions del municipi.  

 Ordenança municipal per a la instal�lació i funcionament 
d'instal�lacions de radiocomunicació. 

 Ordenança municipal reguladora de l’ordenació ambiental de la 
il�luminació exterior per a la protecció del medi ambient nocturn, 
l’estalvi d’energia i la contaminació lumínica. 

 Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua. 
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5.9. Diagnosi estratègica de la sostenibilitat social 
 

SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Punts forts/Oportunitats 
 

Punts febles/Àrees de millora 

 
Població 
La població censada ha experimentat un 
creixement moderat, essent d’un 16% de l’any 
1998 al 2009, i prop del 2% anual, degut 
sobretot a la immigració interna. 

Es percep un cert envelliment de la població 
degut a la baixa natalitat i a l’increment de 
l'esperança de vida, que arriba als 80 anys. 

El baix pes del sector turístic i en especial de la 
segona residència evita la presència de 
poblacions flotants que generen demanda 
d’ampliació dels serveis municipals. 

El saldo migratori ha estat positiu, tot i que en 
els darrers anys s’ha produït un estancament 
poblacional, amb una taxa de creixement natural 
i saldo migratori negatius. 

El baix percentatge de població immigrada 
estrangera evita els conflictes derivats dels 
processos d’integració. 

S’observen lleugers canvis d’hàbits socials 
reflectits també en l’estructura familiar de les 
llars 

 
La densitat de població és de 743,41 
habitants/Km2, dada elevada segons la mitjana 
que conformen els municipis del seu entorn 

 
Habitatge 

La tipologia dominant d’habitatges és la principal, 
per sobre de la segona residència. 

L’evolució de la construcció d’habitatges segueix 
una direcció paral�lela a l’augment de la població, 
excepte pel el període 1981-2001. 

Breda disposa de 26 pisos protegits destinats a la 
venda promoguts per l’INCASOL. 

Fort augment dels habitatges de compra amb 
pagaments pendents que han passat d’un 12% 
l’any 1991 al 22% del 2001. 

Recentment, el preu de l’habitatge ha 
experimentat una baixada. 

 

La major part dels habitatges presenten un bon 
estat de conservació. 

 

 
Telecomunicacions i connectivitat 
El municipi té una bona accessibilitat als mitjans 
de telecomunicació. 

Presencia de 5 antenes de telefonia mòbil. 

Bona cobertura de Banda Ampla i ADSL, així 
mateix, destaca el desplegament d’una xarxa 
sense fils Pre-Wimax. 

L’accessibilitat a les diferents emissores de ràdio 
en alguns punts del municipi és de qualitat 
regular. 

Les emissions de senyals de televisió analògica i 
digital arriben gairebé a la totalitat de la 
superfície del municipi. 

 

La cobertura de telefonia mòbil d’emergència, 
telèfon 112, és extensiva en tot el municipi.  

 

No hi ha problemes de recepció de cobertura de 
telefonia fixa i mòbil al municipi.  

El municipi disposa d’un Punt TIC.  
 
Salut i protecció social 
Breda disposa d’un Centre d’Assistència Primària 
mèdic i de dues farmàcies. 

Breda no disposa de servei de farmàcia de 
guàrdia. 

Recentment el municipi ha endegat el pla 
d'activitat física, esport i salut amb l'objectiu 
d'incorporar la prescripció d'activitat física com a 
eina terapèutica a l'atenció primària de salut i el 
foment de l'ús dels equipaments esportius, i ha 
creat quatre itineraris per zones verdes per 
promoure la salut entre els ciutadans. 

Actualment, Breda no disposa de serveis socials i 
d’atenció ciutadana propis, sobretot aquells 
relacionats amb la gent gran. 

La construcció del Centre de Dia inicia una línia 
d’actuacions per posar remei a la manca de 
recursos humans per fer front a les necessitats 
socials del municipi, sobretot aquells relacionats 
amb la gent gran. 
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Educació 
La població analfabeta i/o sense estudis ha 
disminuït en els darrers anys de forma important, 
augmentant molt significativament el nombre de 
persones que realitzen estudis superiors. 

Breda no acull cap centre d’educació secundària 
obligatòria al municipi, fet que comporta el 
desplaçament de quasi 140 alumnes només per a 
la ESO, a Hostalric i Arbúcies. 

El municipi compta amb una Escola Municipal de 
Música pròpia. 

L’oferta municipal de l’Àrea de Cultura de Breda 
es limita a cursos de català bàsic i 
d’alfabetització. Es podria promoure la creació 
d’un centre cultural més actiu que recollís una 
oferta educativa no formal més àmplia, 
focalitzada en el públic adult. 

L’Associació de Dones de Breda organitza cursets 
i jornades de diverses temàtiques.  

L’oferta d’educació ambiental a la zona és potent, 
donada la proximitat als Parcs Naturals del 
Montseny i Montnegre-Corredor. 

 

L’Escola Montseny desenvolupa activitats 
d’educació ambiental més enllà del mínim 
curricular. 

 

 
Associacionisme i activitat cultural  
Important teixit associatiu al municipi, 
especialment pel què fa a les associacions 
veïnals, culturals i associatives. 

El teixit associatiu no presenta relleu 
generacional. 

El municipi disposa de tres equipaments 
culturals. 

L’elevat nombre d’associacions no es correspon 
amb l’activitat cultural generada al municipi. 

Actualment s’està construint l’Espai Jove del 
municipi i la rehabilitació de la Masia de Cal 
Batlle permetrà obtenir un equipament per a les 
entitats del municipi i per a la realització 
d'activitats culturals i musicals, així com també 
l'Escola Municipal de Música. 

La participació ciutadana als diferents actes 
organitzats pel teixit associatiu és minsa i amb 
absència de públic jove.  

La presència de mitjans de comunicació 
municipal esdevenen un canal de difusió 
important. 

 

Bona cobertura d’equipaments esportius amb un 
pavelló municipal i un camp de futbol.  

L'Ajuntament s'ha marcat l'objectiu de crear un 
Mapa d'Instal�lacions Esportives Municipals 
(MIEM) propi. 

 

L’oferta cultural és variada i continuada durant 
tot l’any. 

 

La participació registrada a Breda en les diferents 
eleccions és superior a la registrada a nivell 
comarcal i al conjunt de Catalunya. 

 

 
Seguretat ciutadana 
La convivència ciutadana es considera 
majoritàriament bona i no destaquen situacions 
d’especial conflictivitat entre els residents del 
municipi. 

Manca d’estudis i anàlisi dels nivells de seguretat 
ciutadana al municipi. 

Breda disposa d’un cos de Guardia municipal.  
 
Organització institucional 
El municipi disposa de diverses ordenances 
relacionades amb la gestió sostenible del 
territori. 

Seria necessari fomentar el funcionament 
transversal i coordinat entre les diferents àrees 
en què s’estructura el consistori.  

El 67% del pressupost municipal es destina a 
inversions reals i serveis per a la millora de la 
qualitat urbana. 

 

 
 

 


