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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

  
 
Als darrers anys s’ha realitzat a Catalunya tot un seguit d’estudis al voltant de la importància de la 
connectivitat com a garantia de la qualitat i la supervivència dels espais naturals del país. Aquesta 
sensibilitat ha acabat traduint-se en l’elaboració del Pla de Connectivitat a Catalunya per part del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
A la demarcació de Girona aquest procés ha tingut el seu reflex en estudis com ara: 
- Espais lliures i connectivitat a les comarques gironines, realitzat per La Vola a encàrrec del    
Departament Polítiques Territorials i Obres Públics. 
- Estudi de connectivitat de l’Anella de les Gavarres, realitzat per l’empresa Minuartia per encàrrec de 
l’empresa pública GISA. 
- L’Anella Verda de Girona, realitzat pel Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona. 
 
En tots els casos es tracta d’identificar, qualificar i definir, aquells espais potencialment més indicats 
per afavorir la connectivitat ecològica entre espais protegits tenint en compte el nivell d’ocupació 
industrial, immobiliària i d’infraestructures del territori català. 
 
En aquest sentit, l’àrea urbana de Girona és una de les zones de major ocupació i sotmesa als 
impactes derivats dels creixements urbanístics, activitats puntuals i infraestructures que la travessen. 
El projecte d’Anella Verda de Girona cerca l’objectiu d’aconseguir un esponjament urbà, amb la 
potenciació dels espais lliures intermedis, que haurien de funcionar com una xarxa, que hauria de 
ser útil tant per la fauna com per la mobilitat de les persones, i contribuir a reduir l’efecte barrera de 
les nombroses i importants infraestructures localitzades a Girona. 
 
El territori del municipi d’Aiguaviva queda inserit de ple en l’àmbit territorial i la temàtica exposats i 
escenifica, en el seu màxim exponent, les característiques i dificultats que defineixen gran part de 
l’espai gironí. 
 
L’àmbit d’estudi comprèn una de les zones amb major número d’infraestructures de primer nivell de 
tot el país. A banda, cal afegir-hi l’existència de diversos polígons industrials, nuclis urbans i futurs 
desenvolupaments de plans de creixement, tant urbans com industrials. 
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2 OBJECTIUS, METODOLOGIA I ÀREA D’ESTUDI 

 
 
2.1 OBJECTIUS 

 
L’objectiu prioritari del present informe és identificar, per ordre de prioritats i segons els criteris que 
s’aportaran en l’apartat de la metodologia, les àrees (finques) més qualificades que permetrien 
garantir la connectivitat ecològica funcional al sector centre i sud- oest del territori d’Aiguaviva.  
Les àrees ecològiques funcionals són aquelles superfícies que per les seves característiques 
intrínseques i contextuals s’han de preservar i connectar a través d’una xarxa de connectors que 
assegurin els fluxos de matèria, energia i informació, necessaris per a mantenir la seva integritat. 
 
Un cop definits els espais prioritaris es proposarà un ordre jerarquitzat d’interès tenint en compte, a 
banda de les qualitats i característiques pròpies, el nivell de permeabilitat que poden oferir 
conjuntament amb els espais adjacents, així com el volum d’infraestructures que suporten amb les 
seves conseqüents mesures de correcció. 
 
Amb aquesta informació l’Ajuntament d’Aiguaviva podrà prendre la decisió corresponent 
d’adquisició de les finques que cregui convenient segons les seves condicions i particularitats.  
 
 
2.2 METODOLOGIA 

 
Per a l’elaboració d’aquest Estudi de connectivitat al municipi d’Aiguaviva s’ha partit inicialment de 
les diagnosis territorials obtingudes de l’Agenda 21 del Gironès, de les dades indicades al 
recentment aprovat POUM d’Aiguaviva i de les propostes i mesures correctores de les diverses 
infraestructures, la majoria en procés d’ampliació o de construcció de nou, que travessen el 
municipi. 
 
A banda, s’ha elaborat una sèrie d’estudis sobre les diverses característiques que tenen una 
importància rellevant a l’hora d’emetre un judici de prioritats d’adquisició de finques segons: 
  
 - Nivell de protecció segons legislació nacional (PEIN), local (POUM) i internacional (Interès 
 comunitari). 
 - Usos de sòl cadastrals 
 - Tipologia de titularitat de les finques 
 - Valor econòmic cadastral 
 - Taxació econòmica de transacció 
 - Taxació econòmica segons valoració per usos 
 - Valor estratègic a nivell d’infraestructures 
 - Cost d’oportunitat donada l’actual situació del territori del municipi 
 
En tots aquells casos que ha estat possible, s’ha elaborat una gradació de categories a las que s’ha 
atribuït uns valors numèrics. La combinació de tots els valors numèrics obtinguts de cadascun dels 
criteris treballats a les parcel·les estudiades ha de donar com a resultat el llistat de preferència 
d’adquisició cercat. 
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2.3 ÀREA D’ESTUDI 

 
Donada l’estructura àmpliament fragmentada del territori municipal a causa de les infrastructures de 
comunicacions (AP-7, Aeroport, TGV i N-II) dels sectors est i sud del municipi, l’estudi es centrarà en 
aquesta àrea que és considerada com un punt crític per a la connectivitat donada les seves 
característiques naturals i, a la vegada, s’erigeix com una barrera gairebé infranquejable a tots 
nivells.  
 

 
 
 
Un cop assolida la permeabilitat en aquest sector s’haurà de definir els corredors més interessants 
que permetin unir el sector oest, amb la Crosa i les darreres estribacions de Rocacorba com a 
referents, amb la plana fluvial que separa els nuclis de Riudellots de la Selva i de Fornells de la Selva 
i que connecta amb les primeres estribacions de les Gavarres. 
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3 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA ZONA 

 
 
3.1 ELS ESPAIS D’INTERÈS CONNECTOR 

 
Segons les dades indicades a l’Agenda 21 de la comarca del Gironès, integrada dins del Pla 
Director de Connectivitat Funcional, s’han definit un tipologia d’espais segons l’anàlisi de la 
connectivitat actual i tendencial i de l’avaluació de l’impacte de les noves barreres previstes sobre el 
territori.  
 
Aquesta tipologia defineix unes zones d’interès per a la conservació i/o potenciació de la 
connectivitat tot estipulant dues categories bàsiques; les zones crítiques i les zones estratègiques, 
essent les primeres les més amenaçades a nivell de connectivitat. 
 
Per zones crítiques s’entenen tots aquells indrets d’interès per a la connectivitat ecològica on es 
concentren els efectes negatius de la pressió urbana i de les infraestructures, fins al punt de limitar-
ne en gran mesura, o impedir-ne fins i tot, la funció connectiva. Malgrat poder afectar a un sector 
d’extensió reduïda, els efectes generats poden ser molt greus per al manteniment de la connectivitat 
ecològica d’un àmbit molt més extens. 
 
El territori treballat en aquest estudi es correspon totalment a la definició anteriorment exposada 
donat que, tot i la seva extensió reduïda (uns 4 km2), compleix perfectament amb els preceptes 
bàsics d’aquesta categoria: és una àrea fragmentada per una o vàries infraestructures viàries que 
impedeixen o dificulten el flux de connectivitat.  
En aquest mateix sentit un estudi del 2006 que analitza les connexions ecològiques a Catalunya, 
que prioritza la importància de la connexió i les amenaces a que està sotmesa, considera que la 
connexió ecològica  entre el massís de les Gavarres i l’EIN de la Closa de Sant Dalmai, es a dir l’àrea 
protagonista d’aquest informe, és de màxima prioritat a escala catalana (ARDA 2006 per encàrrec de 
la Direcció General del Medi Natural del DMHA). 
 
D’altra banda, i fent una ràpida comparativa amb l’estructura territorial dels municipis veïns, aquest 
mateix sector també és defineix com la darrera possibilitat de generar un connector ecològic 
funcional de primera magnitud. Es tracta de la zona que ha de permetre garantir el flux de 
connectivitat entre les Gavarres i el volcà de la Crosa i, per tant, amb la zona forestal de Rocacorba 
cap el nord-oest i, a una escala ja més gran, amb la zona de les Guilleries. 
 
Tal i com es pot observar en el mapa d’espais urbans, d’infraestructures i comunicacions del sector 
central de les comarques gironines, la rellevància del corredor ecològic d’Aiguaviva destaca per la 
seva singularitat.  
La connexió est-oest, necessària per a garantir la connectivitat ecològica, queda absolutament 
fragmentada en tots els altres àmbits potencialment interessants com a connectors entre els 
territoris de  les Gavarres-la Crosa- Rocacorba i Guilleries. 
El continu urbà, encapçalat per la conurbació gironina, conjuntament amb la proliferació de polígons 
industrials a tota la zona, així com l’eix contundent nord-sud a nivell d’infraestructures de 
comunicació (AP-7, N-II, TGV i Aeroport de Girona-Costa Brava) situen l’àrea d’estudi com un  
objectiu absolutament prioritari. La força d’aquest element seccionador és tan important que ha 
arribat, pràcticament, a fragmentar els sistemes naturals del Gironès en dues parts, situades a 
banda i banda. 
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Les previsions en un futur pròxim al voltant de l’ocupació del sòl de tota l’àrea estudiada, a partir 
dels planejaments d’ordenació urbanística de tots els municipis afectats, i les reserves efectuades en 
aquest sentit indiquen una perspectiva de major incertesa pel que fa a la connectivitat ecològica de 
tot el sector.  
En aquest sentit, és d’una clara urgència realitzar les actuacions necessàries per corregir les 
tendències actuals i  garantir l’existència de l’únic espai d’escapament ecològic est-oest. 
 
 
3.2 APROXIMACIÓ DELS VALORS NATURALÍSTICS 

 
 
Una primera aproximació, a escala més global, a la zona d’estudi es caracteritza per l’existència de 
fins a cinc Espais d’Interès Natural depenents directament, en major o menor mesura, de l’existència 
de l’eix connector est-oest o costa interior: EIN Muntanyes de Rocacorba, EIN Puig de la Banya del 
Boc, EIN les Guilleries, EIN volcà de la Crosa i EIN les Gavarres. 
 
A banda però d’aquests espais directament afectats, i donada l’estructura de l’aprofitament del 
territori, cal afegir-hi una llista d’Espais d’Interès Natural també marcadament depenents d’aquesta 
connexió (Castell-Cap Roig i Muntanyes de Begur a la costa i Collsacabra i Savassona a l’interior) i, 
per extensió, donades les dinàmiques holístiques que regeixen els àmbits de connectivitat natural, 
tot l’eix est-oest del sector oriental de les terres catalanes.  
 
3.2.1 Hàbitats d’Interès Comunitari 

 
El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva 92/43/UE, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, coneguda com a Directiva hàbitats.  
 
La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques 
diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són 
totalment naturals com seminaturals.   
A continuació, defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats 
naturals, compleixin alguna d'aquestes característiques:   
 

1) Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió 
Europea.   
2) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una 
àrea reduïda per pròpia naturalesa.   

3) Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què 
es troba la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la 
mediterrània. 

Són, en definitiva, els que apareixen en l'annex I de la Directiva i és important remarcar, doncs, que 
no són tots els hàbitats presents a la UE sinó una selecció d'aquests. Alguns exemples en són els 
alzinars, els carrascars, diversos tipus de pinedes, els penya-segats marins, els matollars de sòls 
guixencs o salins, diversos tipus de prats mediterranis o alpins, etc. Al mapa de les figures de 
protecció integrades a l’àrea d’estudi apareixen diverses zones catalogades com a hàbitats d’Interès 
comunitari a la categoria de Boscos Escleròfils Mediterranis. 
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És molt important però, entendre que els hàbitats naturals d'interès comunitari no són hàbitats 
naturals protegits, sinó catalogats. Allò que pretén garantir és la conservació d'unes mostres 
territorials d'aquests mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000. Això sí, però, 
mostres suficients que garanteixin la seva conservació en el territori de la UE. Que en una part del 
territori hi hagi un o diversos hàbitats d'interès comunitari no vol dir que en aquell lloc s'hagi de 
garantir la seva conservació.  
 
En aquest sentit, la catalogació com a Hàbitats no garanteix cap tipus de supervivència en front als 
interessos especulatius derivats del creixement industrial-urbanístic i d’infraestructures de 
comunicació, doncs és un indicador de potencialitats no garantits. De fet, diversos polígons 
catalogats com a Hàbitats d’Interès Comunitari al municipi d’Aiguaviva són actualment en perill, o 
directament en procés de modificació, donada l’afectació per l’ampliació d’infraestructures com ara 
la N-II o la construcció de noves infraestructures com el TGV. És el cas dels boscos de Mas 
Vinyotes, de Can Mateu Vell, de l’Abadia, de Can  Bonat, d’en Mastot i d’en Corretger. 
 
Des d’un punt de vista més concret i centrant-se en els objectius d’aquest estudi, alguns d’aquests 
polígons afectats per la construcció del TGV i d’altres situats a la zona est de l’eix que marca 
l’autopista AP-7, compleixen perfectament, des d’un punt de vista ecològic, amb les necessitats per 
a garantir la connectivitat entre banda i banda d’aquest corredor de comunicacions de primer ordre. 
 
Es tracte de masses forestals ben formades amb suficient amplitud com per garantir la intimitat 
necessària per facilitar la mobilitat de la fauna i, a la vegada, perfectament connectats amb altres 
polígons amb usos agrícoles extensius que fan de coixí davant les construccions agrario-ramaderes 
i/o petits nuclis urbans de la zona. 
 
A la vegada però, cap d’aquests espais catalogats ha estat integrat dins de la Xarxa Natura 2000, fet 
que inclouria automàticament una figura de protecció de nivell avançat. Així doncs, són únicament 
un llistat de recomanacions que estan subjectes a qualsevol procés inserit dins de la dinàmica 
immobiliària i de creixement econòmic d’aquest territori, si no és que resten protegits per altres 
figures a nivell de planejament urbanístic, tal i com es podrà observar en el proper punt de l’estudi. 
 
3.2.2 Altres figures d’interès ecològic i/o paisatgístic 

 
Amb l’objectiu de no convertir el territori en un conjunt de taques protegides inconnexes sense un 
continu que faciliti la interrelació ecològica entre els diferents espais protegits, la Diputació de 
Girona va encarregar un estudi a l’Associació de Naturalistes de Girona a mode de Catàleg d’Espais 
d’Interès Natural i Paisatgístic de les comarques gironines. 
 
En aquest sentit, la resta del territori inclòs en l’àrea que comprèn aquest estudi i que no està 
catalogada com a Hàbitat d’Interès Comunitari compliria amb l’objectiu abans mencionat tot 
adjudicant-li la categoria de Hàbitat d’Interès Paisatgístic. 
 
Aquest espai, eminentment agrícola, queda inclòs en el catàleg degut a la seva funcionalitat com a 
àrea d’amortiment, des d’un punt de vista més global que inclouria des de l’àrea urbana de Girona 
fins a la  zona més al sud del Pla de la Selva, la qual s’ha anat omplint de diverses construccions i 
usos industrials i de serveis lligats al corredor d’infraestructures viàries principal fins a esdevenir un 
sector amb un alt risc de degradació ambiental i paisatgística. 
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També en destaquen en aquest catàleg les característiques com a refugi de fauna, incloent-hi els 
espais forestals, de manera que també forma part de l’important mosaic d’ambients que sustenta la 
fauna d’aquesta zona de les comarques gironines. 
 
Com a principal conclusió de l’informe del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic, cal 
destacar la necessitat peremptòria d’establir tot una sèrie d’actuacions per tal de permeabilitzar el 
corredor d’infraestructures existents. En aquest sentit, coincideixen completament amb les primeres 
aportacions de l’estudi que ens ocupa i fa especial ressò de la necessitat d’evitar el 
desenvolupament de noves àrees urbanes i/o industrials en aquest sector. 
 
També en aquest mateix sentit s’indica la necessitat de protegir, recuperar i potenciar els cursos 
fluvials existents a l’àrea d’estudi (la riera de la Torre, la riera d’en Vinyes i el Güell) com a corredors 
biològics naturals. En aquest sentit, el nivell de millores té encara un llarg camí per recórrer. 
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4 APROXIMACIÓ ALS USOS DEL SÒL 

 
 
4.1 ELS USOS DEL SÒL 

 
Els usos del sòl de la zona delimitada per l’estudi es caracteritza per un mosaic de parcel·les 
categoritzades en la següent tipologia: 

- Bosc 
- Bosc de ribera 
- Espai agrícola 
- Plantacions forestals 
- Zona urbanitzada 
- Edificacions aïllades 
- Improductius 

 
D’aquestes categories, les taques de boscos i d’espai agrícola dominen clarament a nivell de la 
superfície ocupada, fet que converteix la zona d’estudi en una potencial àrea de connexió ecològica 
de primer nivell.  
 
La idoneïtat com a connectors ecològics dels espais boscosos és evident donada la seva estructura 
i composició respecte a les necessitats de la fauna sobretot, i a la nul·la explotació a la que estan 
exposats des fa alguna dècada. Aquestes taques són hereves d’aprofitaments forestals en absoluta 
decadència fet que les converteix en parcel·les amb molt poc rendiments econòmic però, a la 
vegada, molt valuoses a nivell ecològic. 
 
En el cas de les àrees agrícoles, cal diferenciar bàsicament entre els conreus extensius de secà i els 
conreus fruiters, dos cultius força distanciats en quant a potencialitats connectores ecològiques. Les 
àrees de secà desenvolupen una tasca força important d’esmorteïment respecte a les explotacions 
ramaderes intensives i als nuclis urbans inclosos a l’àrea d’estudi. En aquest sentit, i a banda del 
valor històrico-paisatgístic evident, representen una excel·lent zona d’alimentació per a la fauna 
durant una part important de l’any i, a més a més, donada la poca freqüentació com a explotacions 
agràries, també desenvolupen un paper d’acollida per a moltes espècies animals a tots els nivells 
(àrea d’alimentació, àrea de reproducció, etc.). 
 
A banda, cal afegir-hi, a nivell de potencialitat com a connector, les categories de bosc de ribera, 
molt degradada i amb una extensió sensiblement reduïda durant les darreres dècades, i la categoria 
de plantacions forestals, que inclouen bàsicament les plantacions de pollancre i de plataner de la 
zona nord-est del municipi en contacte amb Fornells de la Selva. 
 
La tipologia especial d’aquest darrer tipus de plantacions, amb una activitat antròpica de molt baixa 
freqüència i un període de conreu força dilatat (d’entre una i dues dècades), permet que l’activitat 
ecològica s’hi pugui desenvolupar amb força normalitat tant a nivell de flora com, sobretot, de fauna. 
 
En molts casos es tracta d’extensions considerables (desenes d’hectàrees) d’estructura geomètrica  
que acaben convertint-se en un bon refugi per a la fauna i també per a la flora de port secundari. 
Alguns inventaris ornitològics realitzats en aquest tipus d’explotacions arbòries indiquen un número 
de nius gens menyspreable en comparació a d’altres àrees forestals més “naturals” degut a 
l’abundància d’alimentació i a la frondositat i espessor de les capçades en l’època estival. D’altra 
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banda, també la fauna menor i la microfauna (mamífers, rèptils i amfibis) tenen aquestes zones com 
una de les àrees predilectes per desenvolupar la seva activitat ecològica. 
 
La resta de categories, totes elles poc afavoridores de la connectivitat ecològica, destaquen per la 
poca afectació a nivell d’ocupació del territori. Tant la zona urbana com l’edificació aïllada i 
l’improductiu es reparteixen en petites taques per tota l’àrea d’estudi a excepció dels nuclis 
industrials més septentrionals.  
Tot i aquesta poca extensió comentada, representen, a nivell de connectivitat, veritables murs o 
dificultats per traçar una xarxa d’espais lliures pràcticament d’activitat humana. A la vegada però, 
són també en el cas de les construccions aïllades, l’element que permet garantir l’actual paisatge 
gràcies al desenvolupament d’una tasca central en l’aprofitament econòmic d’aquest tipus de 
paisatge agrícola i, fins i tot, nuclis atractius de tipus específics de fauna que generen petits nínxols 
ecològics especialitzats en aquests ambients. 
 
Amb l’objectiu d’obtenir una taula final de valors que permeti definir i jerarquitzar unes propostes 
d’interès com a salvaguarda del connectors ecològics, s’ha elaborat un índex d’usos del sòl segons 
la següent estructura (valor 1 corresponent a menor interès connector i 5 al màxim interès): 
 

- Zona urbana     valor  1 
- Edificacions aïllades i improductius  valor 2 
- Espai agrícola    valor 3 
- Plantacions forestals   valor 4 
- Boscos i bosc de ribera   valor 5 

 
A partir d’aquest índex podem obtenir una sortida cartogràfica que permet identificar, a nivell d’usos 
del sòl, una parcel·lació jerarquitzada segons interessos com a potencials afavoridors de connectors 
ecològics. 
 
 
4.2 EL POUM D’AIGUAVIVA 

 
L’ajuntament d’Aiguaviva acaba d’elaborar un nou Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) tot responent a les necessitats urbanístiques derivades de la dinàmica urbana i econòmica 
que ha soferts el municipi els darrers anys.  
 
El procés d’esgotament de sòl programat que preveien les antigues Normes Subsidiàries de 
planejament i la coincidència amb un creixement de la població del municipi (centrat sobretot als 
sectors de les urbanitzacions) i de les indústries localitzades al municipi han abocat a l’elaboració 
d’aquest nou POUM. 
 
La situació privilegiada d’Aiguaviva a nivell d’infraestructures de comunicació de primer ordre (AP-7, 
futur TGV, N-II i l’Aeroport de Girona-Costa Brava) i la proximitat a la ciutat de Girona, combinat amb 
la qualitat de vida que encara ofereix el municipi han provocat un interès de molts sectors per aquest 
territori. 
 
Una de les prioritats mencionades a la redacció del nou POUM ha estat “controlar el creixement 
residencial i industrial sense que es produeixi un esgotament dels recursos naturals i evitant que es 
malmetin els valors mediambientals que presenta el municipi”. En aquest sentit, la definició de gran 
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part del territori d’Aiguaviva com a protegit en alguna categoria concreta és un reflex clar d’aquesta 
intencionalitat.  
 
Com a marc regulador de l’ordenació territorial del municipi, el POUM defensa la postura de tenir 
com a un dels objectius prioritaris incloure les àrees de creixement en zones que no presenten uns 
valors ambientals, territorials i paisatgístics de consideració.  
 
En aquest sentit, un dels elements concretats a la redacció del planejament identifica les pautes 
d’integració de les futures infraestructures (TGV i variants de la carretera de Girona a Santa Coloma) 
que ha d’acollir el territori i que venen a afegir-se a les ja existents també de primer ordre. La previsió 
que la construcció d’aquestes infraestructures es dugui a terme sense alterar considerablement cap 
dels valors ambientals i nuclis de població del municipi i que s’evitarà en la mesura del possible la 
dispersió d’infraestructures en el territori són característiques definidores de l’orientació del 
document. 
 
La definició del règim de sòl prevista al POUM es resumeix en tres grans categories: 
 

- Sòl Urbà 
- Sòl Urbanitzable Delimitat 
- Sol No Urbanitzable 

 
D’aquesta darrera categoria en sorgeix una zonificació que exemplifica amb força fidelitat la tipologia 
de protecció que desenvolupen la gran majoria de parcel·les interessants a nivell de connectivitat 
ecològica. Així en sorgeixen les següents subcategories: 
 

o Sòl no urbanitzable rural 
o Sòl agrícola protegit 
o Sol forestal protegit 
o Sòl d’interès ecològic i paisatgístic 
o Espais naturals protegits 
o Verd privat d’interès tradicional 

 
A partir de la zonificació identificable a la cartografia, la pràctica integritat de l’àrea definida com a 
objecte del present informe queda protegida sota les categories de sòl no urbanitzable rural, sòl 
agrícola protegit i sòl forestal protegit. Únicament el sector més nordoriental de l’àrea d’estudi, entre 
la carretera d’Aiguaviva a Girona i el Güell, coincideix amb una zona incorporada a Sòl Urbà. 
 
En aquest cas però, es tracta d’una de les zones més desafavorides a nivell de potencial 
connectivitat donada la seva proximitat al nucli industrial més important del municipi i també a la 
distància reduïda que separa aquest sector del nucli urbà principal. 
 
Segons aquesta zonificació i del nivell de protecció que se’n deriva, s’ha elaborat una taula, també 
adaptada als condicionants de connectivitat, en que el valor 1 s’assimila a poc interessant i el valor 5 
al màxim nivell d’interès. L’objectiu, com en casos anteriors, és poder harmonitzar els diferents tipus 
d’informació per tal de poder jerarquitzat els interessos d’aquests informe. Així en sorgeix: 
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- Sòl Urbà        valor  1 
- Sòl Urbanitzable Delimitat     valor 2 
- Sòl no urbanitzable rural     valor 3 
- Sòl agrícola i forestal protegit    valor 4 
- Esp. Naturals Protegits i Verd d’Interès Tradicional  valor 5 

 
La cartografia corresponent a aquesta nova tipologia numèrica dels usos permet identificar els 
sectors més interessants segons el criteri del planejament urbanístic vigent segons les potencialitats 
connectives de cadascun d’ells. 
 
 





 

Ajuntament d’AIGUAVIVA Estudi de connectivitat al municipi d’Aiguaviva 

 
 
 
 

© ATC-SIG, SL 2007 – Reservats tots els drets 14  
 
 
 
 

5 APROXIMACIÓ A L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

 
 
5.1 EL PARCEL·LARI  

 
Una de les característiques més definidores de l’estructura de la propietat de gran part del territori 
agrícola de Catalunya és l’atomització en parcel·les relativament discretes. Aquest fet contrasta amb 
les propietats extensives en el sector forestal, fet estretament lligat al tipus d’explotació econòmica i 
a la rentabilitat per hectàrea aconseguit. 
 
El municipi d’Aiguaviva es defineix per una estructura de propietat força compartimentada que 
queda recollida a la cartografia del parcel·lari que presentem. Aquesta característica té una 
importància rellevant a l’hora de planificar i definir les parcel·les més interessants que permetin 
garantir la connectivitat entre les àrees de les Gavarres a l’est i la Crosa i Rocacorba a l’oest. 
 
El nivell de compartimentació però no té un comportament homogeni arreu del municipi ja que en el 
sector concret que ens ocupa es defineixen una desena de grans propietaris amb finques de 
considerable extensió  
 
Per una banda, l’atomització de propietaris dificulta la concreció de les parcel·les més interessants i 
afavoreix l’entrada de diversos propietaris en la teòrica adquisició del territori més interessant, 
complicant les possibles opcions d’entesa.  
 
D’altra banda però, augmenta el número de possibilitats de viabilitat d’un connector al no 
dependre’n exclusivament d’un sol propietari. També en aquest mateix sentit, l’existència de grans 
finques subdividides en parcel·les més petites, com és el cas, incrementa les opcions d’entesa amb 
el propietari tenint en compte que, en cas que una part de la propietat fos d’interès pel que fa al 
connector ecològic, l’entesa no suposaria la renúncia a la integritat de la propietat sinó únicament a 
una part. 
 
Aquests indicadors, sovint força subjectius, es converteixen però en elements capitals a l’hora de 
prendre la decisió final de prioritzar una opció sobre la resta. El perfil del propietari, la sensibilitat a 
nivell mediambiental, l’ús del territori que en faci i les necessitats econòmiques vinculades i, fins i tot, 
el grau d’afinitat vers els responsables polítics que puguin encapçalar aquest procés són elements 
difícilment convertibles en estadística però no per això gens menyspreables. 
 
 
5.2 EL VALOR CADASTRAL DE LES PROPIETATS 

 
 
El valor cadastral de les parcel·les i subparcel·les definides en mapa d’usos cadastrals depèn, en 
part, de la tipologia a la que s’hagi associat segons l’ús que en consti. Aquesta dada pot tenir certes 
desviacions respecte a la realitat tot i que la dinàmica que afecta a altres sectors urbanitzats no 
afecta, ni de bon tros, a les propietats catalogades com a rústiques. 
 
Donat que la immensa majoria del territori d’estudi pertany a la categoria de rústica i que s’han 
pogut contrastar les dades de l’oficina virtual de Cadastre amb la realitat mitjançant treball de camp i 
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els darrers ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, les categories indicades al mapa 
d’usos són del tot realistes.  
 
Per tal però de facilitar-ne la comprensió i donada la densitat de categories i subcategories presents 
a la llegenda d’usos cadastrals, s’ha optat per resumir-les en nou tipologies: 
 

- Bosc       20 € per Ha. 
- Matollar       30 € per Ha. 
- Bosc de ribera  1640 € per Ha. 
- Conreu de secà  1000 € per Ha. 
- Conreu de regadiu  2600 € per Ha. 
- Conreu forestal    130 € per Ha. 
- Camí públic  Sense valor 
- Improductiu   Sense valor. 
- Urbà  Valor no comparable 

 
D’aquesta llegenda de valors segons usos se’n desprèn una primera conclusió evident: els valors 
aportats són clarament fora de mercat. Una segona lectura indica que el rendiment econòmic 
potencial que s’extreu d’aquestes tipologies és el barem utilitzat per definir els valors aportats. Així 
doncs, les parcel·les identificades com a  conreu de regadiu són que tenen una vàlua més important 
seguida de les de Bosc de ribera i Conreu de secà.  
Aquestes tres categories conformen un grup d’usos clarament diferenciats de la resta ja que els 
valors de les altres categories són sensiblement inferiors (de l’ordre del 95 al 99%). Es tracte de 
categories que pertanyen al grup d’usos que han entrat clarament en regressió les últimes dècades 
fins al punt que no se n’extreu cap tipus de rendiment econòmic actualment (correspondria als 
casos del bocs i del matollar). 
 
Com a darrer apunt respecte als temes vinculats estrictament als usos de sòl cadastral, cal remarcar 
que la categoria de camins públics, així com la d’improductiu no s’associen a cap valor donada la 
rentabilitat nul·la que ofereixen. Cas diferent és el de les zones urbanes que estan relacionades a un 
altre tipus de dinàmica i, fins i tot, de base de dades a nivell cadastral, que els confereix valors no 
comparables. Aquest fet però no implica cap tipus de desviació en la interpretació de les dades 
donat que aquestes zones són absolutament inhàbils per ser utilitzades com a connectors 
ecològics. 
 
El valor cadastral de les propietats a l’estat espanyol té com a únic objectiu marcar un barem que 
permeti associar-li una càrrega impositiva. Tant a nivell de les zones urbanes com en el cas de les 
rústiques aquesta màxima es compleix perfectament i sense variació des de fa més de dos segles.  
 
El càlcul del valor però està subjecte a diferents contingències que poden ser responsables de 
situacions amb poc sentit. D’aquesta manera, la base de dades de la Direcció General del Cadastre 
sòl caracteritzar-se per un nivell d’actualització força millorable. Aquest fet sol traduir-se en uns 
valors associats que poden distar sensiblement dels valors que puguin derivar-se del mercat 
immobiliari i sempre apreciablement inferiors a aquests. 
 
La darrera data d’actualització de valors sol ser sovint superior a una dècada i, en ocasions, fins i tot 
més de vint anys. Aquest fet, conjuntament amb el canvi d’estructura econòmica que ha sofert 
aquest territori les últimes dècades, amb un creixement gairebé exponencial i un nivell de pressió 
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urbanística i d’infraestructures de comunicació tant destacables com és el cas, impliquen que els 
valors resultants poden ser especialment distants de la realitat de tassació. 
 
Les argumentacions exposades en aquest punt de l’informe descarten clarament la opció d’utilitzar 
el valor cadastral de les propietats definida pels usos com a únic barem per a valoritzar les possibles 
zones de connectors ecològics. 
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6 APROXIMACIÓ ALS VALORS DE TRANSACCIÓ 

 
 
6.1 EL PREU DE MERCAT 

 
El preu de mercat de qualsevol bé és un element fluctuant per definició. Cal tenir molt en compte 
aquesta dada ja que ni tant sols en el precís moment de l’adquisició pot tenir vigència més enllà del 
present immediat.  
 
Tal i com marca la llei de l’oferta i la demanda, el valor de mercat varia segons el volum d’oferta 
existent i la quantitat de demanda requerida. A banda d’aquesta dada evident, és necessari no 
obviar l’actual situació del mercat immobiliari a nivell de país que bé definida per un increment 
exponencial del valor del sòl durant els darrers anys que sembla haver tocat sostre i començar a 
moderar-se. 
 
A una escala més concreta, el territori d’estudi d’aquest informe es troba subjecte a diversos tipus 
de pressions bàsicament relacionats al creixement urbanístic i industrial d’aquesta àrea de la corona 
de Girona i a la situació estratègica a nivell d’un dels corredors de comunicacions més important de 
Catalunya. 
 
El que definíem en altres punts de l’informe com l’eix nord-sud d’infraestructures de comunicació de 
primer ordre suposa un element d’encariment a tenir molt en compte a l’hora de calcular els valors 
de transacció.  
 
En aquest sentit pocs municipis de Catalunya poden “presumir” d’incloure dues de les artèries 
viàries de trànsit rodat més importants de l’estat com són l’AP-7 i la N-II (en actual procés 
d’ampliació), el que ha de convertir-se en el corredor d’Alta Velocitat que uneixi Madrid i Barcelona 
amb Europa amb un ample de via europeu i un dels aeroports amb un major creixement de tot el 
continent (fruit del desenvolupament exponencial dels passatgers de línies de baix cost). 
 
Aquestes consideracions prèvies són necessàries per indicar l’aproximació als preus de mercat 
donada l’afectació que tenen respecte al territori actualment. 
 
Els processos per obtenir un preu de mercat el més acurat i exacte possible són diversos segons la 
disponibilitat de temps i econòmica que s’atresori. Obviada però, des d’un principi, l’opció 
d’enquestar a tots els propietaris afectats de l’àrea d’estudi donades les evidents dificultats 
d’intendència que comporta i l’efecte inflacionista subjacent que generaria, cal estudiar altres 
mètodes menys directes que permetin elaborar unes taules de valors efectius. 
 
En aquest sentit s’ha optat per el treball conjunt de cinc metodologies diferenciades: 
 

- Valors de transacció recents i d’expropiació de la línia del TGV (TAX1) 
- Mitjana de tassacions provincial de valors de propietats segons tipologia d’ús (TAX2) 
- Valors cadastrals segons usos del sòl (CAD) 
- Valors indicatius del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya per la província de Girona (DARPGI) 
- Valors indicatius del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya per tot Catalunya (DARPCAT) 
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Valoració de les sub-parcel·les preseleccionades 

 
 
S’ha descartat la utilització de les tassacions directes de mercat donat l’encariment que 
representaria (cal tenir en compte el número d’hectàrees que caldria tassar), així com per la 
dinàmica absolutament inflacionista a la que està sotmesa el mercat immobiliari que, tot i el recent 
procés de moderació, encara arrossega una tendència alcista que ha col·locat els valors del sòl fora 
de la lògica de preus. 
 
A partir dels valors aportats a les taules presentades es poden realitzar multitud de combinacions 
segons la preponderància que es doni a cadascuna de les fonts emprades. Així doncs, els valors 
resultants dels valors obtinguts a partir de les transaccions més actuals i de les expropiacions de la 
línia del TGV (TAX1) són, de forma destacada, els més elevats de totes les opcions. Aquest fet 
respon a la dinàmica d’increment exponencial, anteriorment exposada, dels preus del sòl fins 
escassos mesos enrere. 
 
Tant en aquest cas concret com en el varem econòmic obtingut de la mitjana de taxacions provincial 
de valors de propietats segons tipologia d’ús (TAX2) s’ha emprat el mètode de comparació que 
consisteix en la interpolació de valors a partir de dades conegudes i de prospeccions de 
comportament del mercat. Aquest mètode és el recomanat per l’ordre ECO/805/2003 de 27 de maig 
sobre normes de valoració de béns i immobles i de determinats drets per a certes entitats 
financeres.  
 
A l’altre extrem dels valors de la TAX1 es situen els valors resultants dels preus aplicats per cadastre, 
amb xifres que poden arribar a representar, en algunes ocasions, un descens de fins al 95% dels 
obtinguts pel mètode TAX1. En ambdós casos es tracta de valors extrems que tendiran a equilibrar-
se entre ells. 
 
Les altres tres fonts, TAX2, DARPGI i DARPCAT es mouen en uns barems molt semblants tot i que 
experimenten lleugeres fluctuacions segons la font d’informació i la tipologia d'us del sòl sense que 
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es pugui definir un patró constant a cap d’elles. Així, en ocasions un us es lleugerament més car en 
la tassació corresponent al DARPGI per canviar al TAX2 en d’altres o al DARPCAT en d’altres i 
viceversa. 
 
Les conclusions que es poden obtenir del treball d’aquestes dades és que el valor real de les 
parcel·les s’hauria de moure al voltant de la mitja de tots els valors i sempre depenent dels 
intangibles subjectius mencionat a l’inici d’aquest punt, que poden fer variar substancialment 
qualsevol apreciació que es faci a nivell de valor esperat pel propietari o valor disposat a pagar pel 
teòric comprador. 
 
Valoració obtinguda de la combinació de les diverses tassacions i la mitjana final de les sub-parcel·les 
preseleccionades 
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7 APROXIMACIÓ A LA IDEONITAT COM A CORREDOR 

ECOLÒGIC DE LES PARCEL·LES ESTUDIADES 

 
 
7.1 ESTUDI TOPOGRÀFIC 

 
 
Donats tots els condicionants mencionats fins a l’actual punt i partint de la base que els recursos 
són sempre finits, la urgència prioritària per tal de garantir l’opció que existeixi un connector ecològic 
per l’única àrea en la que encara és possible unint les Gavarres amb la Crosa i Rocacorba, és desfer 
l’efecte barrera que exerceix l’AP-7 i, tot adaptant-se a les mesures correctores de les noves 
infraestructures que circulen gairebé en paral·lel com són la línia del TGV i l’ampliació de la N-II. 
 
Per tal d’aportar una proposta en aquest sentit, cal tenir molt en compte les variacions topogràfiques 
del terreny ja que poden implicar la possibilitat de propostes de mesures correctores o impedir-ne 
taxativament la seva execució a nivell econòmic. 
 
El procés necessari per a definir les millors opcions de mesures correctores es basa en l’estudi 
pormenoritzat de tot el tram d’autopista per territori d’Aiguaviva pel que fa a desnivells topogràfics, 
tot descartant, com a potencials connectors ecològics, aquelles zones on existeixin construccions 
tant d’ús residencial com ramader. 
 
Superar la barrera que representa els quatre carrils de l’AP-7 més la corresponent mitjana implica un 
esforç econòmic considerable en qualsevol cas. Tot i això, existeixen algunes zones on la topografia 
facilitaria la cobertura amb un fals túnel o ecoducte ja que el traçat de l’autopista circula enfonsat 
respecte el nivell topogràfic dels límits adjacents. 
 
Existeixen diverses zones on topogràficament seria possible plantejar aquest tipus de solució però 
només dues amb una amplitud prou considerable respecte als nuclis habitats adjacents. Es tracte 
del sector que uneix el Bosc de Can Dani a l’oest de l’AP-7 amb el Bosc de l’Abadia a l’est i del 
sector entre l’àrea de descans l’autopista i l’àrea d’influència de la riera d’en Vinyes. 
 
Ambdós casos permeten la proposta d’una cobertura de la via que permeti superar aquesta barrera 
tot aprofitant la distància prudencial amb nuclis habitats. En el primer cas però uneix dues zones 
boscoses amb una amplitud potencial d’uns 400 metres, mentre que en el segon l’amplitud es més 
limitada, al voltant del centenar de metres i uneix zones d’explotació forestal i de conreu de secà. 
 
La resta d’opcions potencials tenen greus limitacions per tal de garantir una amplitud mínima de 50 
metres tant per qüestions estrictament topogràfiques com per temes de proximitat a zones 
habitades. 
 
Un cop superada la barrera de l’autopista, el condicionant topogràfic no representa cap tipus 
d’impediment cap a l’oest, ja que la N-II circula fora del terme municipal d’Aiguaviva, però, cap a 
l’est sí que pot representar un condicionant a l’hora d’escollir els sectors més indicats per superar la 
barrera de menor entitat que representa la carretera local que uneix Aiguaviva amb Vilobí d’Onyar.  
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7.2 VALOR ESTRATÈGIC A NIVELL D’INFRAESTRUCTURES 

 
Durant tot l’informe ja s’ha anat indicant en diverses ocasions la tipologia de les infraestructures que 
tenen cabuda al terme municipal d’Aiguaviva i el nivell d’importància que impliquen. Com ja s’ha 
comentat, seria força dificultós localitzar un altre municipi amb les potencialitats i dificultats 
associades de les infraestructures mencionades (AP-7, N-II, TGV i Aeroport de Girona-Costa Brava). 
 
L’AP-7 representa el cordó umbilical que uneix, pel que fa al trànsit per carretera, tant a nivell 
d’usuaris privats com per a transport de passatgers i mercaderies, l’àrea econòmica del corredor de 
l’arc mediterrani amb el continent europeu. Es tracta d’una via amb un altíssim nivell d’utilització que 
en diversos trams propers ja està previst incrementar en un carril per sentit. 
 
La N-II és una altra artèria de primer ordre que el pas dels anys i l’increment exponencial de vehicles 
havia deixat absolutament obsoleta. L’ampliació en curs permetrà doblar la capacitat del volum de 
circulació i erigir-se com una alternativa a l’AP-7, si més no en el tram que s’està desdoblant. 
 
La línia del TGV, a banda de les implicacions òbvies, encara pot tenir un impacte més important per 
al territori d’Aiguaviva segons la decisió final d’ubicació de l’estació de Girona. Si s’opta per l’opció 
aeroport, una part important d’aquesta infraestructura es situaria directament sobre el territori 
municipal. A banda de les implicacions directes, caldria afegir-hi les indirectes a nivell d’increment 
del valor estratègic del territori del municipi pel que fa els aspectes urbanístics, residencials i 
industrials. Evidentment, aquest fet aniria en detriment del connector ecològic estrenyent-ne les 
possibilitats d’existència. 
 
Per últim, i no per això menys important, el paper de l’aeroport de Girona-Costa Brava, des que la 
línia de baix cost Ryan Air va decidir situar-hi la seva base d’actuacions al sud d’Europa, manté uns 
índexs de creixement exponencials que han dut a iniciar les tasques d’ampliació de la terminal 
existent, la construcció d’una àrea d’aparcaments extensa, la previsió d’una àrea estratègica de 
mercaderies i, de posar sobre la taula, una teòrica ampliació amb una segona pista. 
 
En aquest sentit, la cartografia d’infraestructures i mesures correctores ja incorpora la proposta 
d’ampliació de l’aeroport amb la segona pista on es possible observar la penetració d’aquesta nova 
infraestructura en l’àrea d’estudi. La primera pista no té pràcticament incidència directe sobre l’àrea 
treballada, a banda del sistema d’orientació pels aterratges, però en el cas de la segona, gairebé un 
40% de la superfície de la pista queda absolutament inserida en l’àrea estudiada. 
 
Les repercussions que es derivarien de la construcció de la segona pista i de les ampliacions en 
procés ja avançat, són destacables tant directament com indirectament. La barrera física que 
representaria és infranquejable per tot tipus de fauna i invalida tot el sector sud de l’àrea d’estudi. A 
banda però, els efectes indirectes també són destacables des del punt de vista de la connectivitat ja 
que l’increment d’operacions comportaria un estrès gens menyspreable per tot el sistema biòtic del 
perímetre de la pista. 
 
A manca d’una aprovació definitiva d’aquesta nova pista, els quatre milions anuals de passatgers 
aproximats amb els que tancarà previsiblement el 2007, que tenen com a sostre els deu milions en 
un horitzó de cinc anys, indiquen un procés imparable d’afectació a tota l’àrea de Girona i, molt 
especialment al territori més adjacent. 
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Resta una darrera infraestructura que també afecta a l’àrea d’estudi i que representa també una 
certa dificultat a nivell de connectivitat ecològica: la carretera local que uneix Aiguaviva amb Vilobí 
d’Onyar. Donades les dades presentades anteriorment, i molt especialment aquells aspectes 
relacionats amb l’aeroport, no és tant important l’actual paper com element relativament negatiu a 
nivell de connectivitat com el que pugui desenvolupar en un futur proper davant la més que 
previsible ampliació. En aquest cas, caldria prendre les mesures correctores pertinents que 
garantissin la vigència dels esforços que s’hagin pogut realitzat fins aquella data. 
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8 PROPOSTA DE PRIORITATS D’ADQUISICIÓ 

 
 
Fins aquest punt s’ha revisat els aspectes relatius al valor potencial com a connector de la zona 
d’estudi, tant a nivell general com el local, s’ha identificat les implicacions que resulten de les 
diverses figures de protecció existents (POUM, PEIN, Hàbitats d’Interès Comunitari, etc.), s’ha 
glossat l’estructura de la propietat de l’àrea, els usos del sòl, els diferents valors econòmics 
aplicables i les derivades de l’estructura topogràfica del territori i del valor estratègic de la densa 
xarxa d’infraestructures de comunicació existents i previstes. 
 
A partir d’aquests elements, i sempre tenint en compte la limitació de recursos econòmics i les 
dificultats existents ja actualment, és possible realitzar una proposta de prioritats d’adquisició que 
els tingui en compte i que, a la vegada, també posi en valor les mesures correctores previstes per 
les noves infraestructures (TGV i aeroport) i els impactes futurs que se’n poguessin derivar. 
 
Des d’aquest punt de vista, s’ha realitzat una proposta jerarquitzada de zonificació de les àrees més 
interessants per tal de garantir l’existència d’un eix de connectivitat est-oest pel sector central del 
municipi. 
 
La superació de la primera barrera existent des de fa dècades, l’AP-7 és el primer dels objectius a 
realitzar i, a partir d’aquesta fita, cal garantir un corredor que no quedi seccionat a la resta del 
territori d’Aiguaviva com tampoc als municipis veïns que haurien d’estendre la influència d’aquest 
connector ecològic, principalment Fornells de la Selva. 
 
A la cartografia de proposta d’adquisició jerarquitzada s’han marcat cinc àrees prioritàries a anar 
desenvolupant segons el volum de recursos definits. S’estructuren a partir dels dos punts més 
òptims per superar la barrera de l’AP-7, amb una jerarquia ben definida com s’ha comentat en 
l’apartat de l’estudi topogràfic, i amb les seves corresponents derivacions cap a l’oest i coincidint en 
l’àrea que és travessada per la línia del TGV, tot aprofitant les mesures correctores previstes en el 
projecte actual (veure cartografia d'infraestructures). 
 
Partint d’aquesta zonificació s’han definit una sèrie de sub-parcel·les, escollides estratègicament 
amb major densitat a les àrees de major pressió d’infraestructures, i des d’un punt de vista més 
orientat al tipus de protecció que se’n deriva de les diverses eines de planificació territorial, tot i que 
amb un paper absolutament protagonista pel que fa al recentment aprovat inicialment POUM 
d’Aiguaviva. 
 
D’aquestes 31 subparcel·les obtingudes, s’ha elaborat un estudi acurat de valoració segons diverses 
fonts d’informació directes i indirectes que han permès definir unes opcions de tassació probables 
que han desembocat, conjuntament amb tots els altres elements tractats, en una proposta 
jerarquitzada d’adquisició final (veure taula següent). 
 
Caldrà però tenir molt en compte que l’actual proposta pot quedar força modificada en cas que es 
dugui a terme la construcció de la nova pista de l’aeroport de Girona-Costa Brava.  
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Prioritat ID PROPIETARI US_CADASTRAL Ha. m2 TAX1 TAX2 CADASTRAL DARP (CAT) DARP (GI) 

1 7 Josep Maria Puig Salellas Bosc 1,822 18.220,08 96.566,00 31.885,13 32,47 31.885,00 31.885,00 
2 12 Miquel Sureda Freixas Conreu secà 0,814 8.141,76 46.815,00 7.531,12 785,78 6.947,49 7.960,92 
3 10 Josep Maria Puig Salellas Conreu Forestal 0,453 4.534,60 270.661,00 9.522,66 57,11 9.513,00 9.513,00 
4 11 Josep Maria Puig Salellas Conreu Forestal 2,336 23.356,73 142.476,00 49.049,12 294,52 49.056,00 49.056,00 
5 20 Josep Arbat Vall·llosera Conreu secà 0,761 7.609,23 44.133,52 7.038,53 734,54 6.494,48 7.441,82 
6 23 Miquel Crehuet Boadas Conreu Forestal 1,166 11.662,78 71.142,93 24.491,83 147,04 24.491,83 24.491,83 
7 21 Ramon Arbat Vall·llosera Conreu secà 0,573 5.725,41 33.207,36 5.296,00 552,69 4.886,63 5.599,45 
8 22 Miquel Crehuet Boadas Conreu secà 0,454 4.540,25 26.333,42 4.199,73 438,28 3.875,10 4.440,36 
9 24 Gregori Montje Sala Bosc 0,842 8.418,44 44.617,73 14.732,27 15,00 14.732,27 14.732,27 
10 25 Gregori Montje Sala Conreu secà 1,127 11.271,57 65.375,08 10.426,20 1.088,08 9.620,28 11.023,59 
11 26 Miquel Crehuet Boadas Conreu secà 1,025 10.252,06 59.461,94 9.483,15 989,66 8.750,13 10.026,51 
12 27 Miquel Crehuet Boadas Bosc 3,022 30.224,37 160.189,18 52.892,65 53,86 52.892,65 52.892,65 
13 28 Miquel Crehuet Boadas Conreu Regadiu 10,366 103.664,39 725.650,72 238.428,09 26.972,11 183.848,79 149.608,44 
14 29 Josep Farre Garriga Conreu secà 3,132 31.317,41 181.640,97 28.968,60 3.023,16 26.729,41 30.628,43 
15 5 Josep Maria Puig Salellas Bosc 2,736 27.362,50 145.021,00 47.884,38 48,76 47.880,00 47.880,00 
16 13 Josep Maria Puig Salellas Bosc 0,087 874,01 4.632,00 1.529,52 1,55 1.522,50 1.522,50 
17 6 Josep Maria Puig Salellas Bosc 3,027 30.268,90 160.425,00 52.970,57 53,94 52.972,50 52.972,50 
18 8 Josep Maria Puig Salellas Conreu secà 0,778 7.778,51 44.726,00 7.195,12 27,28 6.640,23 7.608,84 
19 9 Josep Maria Puig Salellas Conreu Forestal 1,891 18.914,99 115.381,00 39.721,48 238,42 39.711,00 39.711,00 
20 4 Joaquin Fraser Gafas Fraser Conreu Regadiu 12,3 122.995,68 860.969,00 282.890,05 32.002,99 218.140,50 177.513,60 
21 18 Ramon Corretger Riera Conreu secà 7,461 74.607,99 428.995,00 69.012,39 9.924,89 63.679,64 72.968,58 
22 16 Ramon Corretger Riera Bosc Ribera 0,741 7.412,42 40.768,00 19.272,28 1.214,07 19.266,00 19.266,00 
23 17 Ramon Corretger Riera Conreu secà 0,105 1.048,47 6.028,00 969,83 3,68 896,18 1.026,90 
24 15 Ramon Corretger Riera Bosc Ribera 1,085 10.849,09 59.670,00 28.207,62 1.777,68 28.210,00 28.210,00 
25 14 Miquel Crehuet Boadas Conreu Regadiu 7,401 74.009,32 518.065,00 170.221,44 18.917,37 131.256,74 106.811,23 
26 19 Ramon Corretger Riera Bosc 4,275 42.748,07 226.564,00 74.809,13 76,18 74.812,50 74.812,50 
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27 1 M Dolors Costa Joher Conreu Forestal 18,37 183.698,26 1.120.559,00 385.766,34 2.316,09 385.770,00 385.770,00 
28 30 Montserrat Farreras Forns Bosc 3,752 37.517,93 198.845,05 65.656,38 66,86 65.660,00 65.660,00 

29 31 
Maria Neus  Morells 
Trincheria Bosc 5,022 50.222,49 266.179,18 87.889,35 89,49 87.885,00 87.885,00 

30 2 Josep Maria Vidal Grau Conreu Regadiu 8,75 87.503,71 612.526,00 201.258,53 22.766,35 155.181,25 126.280,00 
31 3 Joaquin Fraser Gafas Fraser Bosc 6,363 63.631,41 337.246,00 111.354,97 113,39 111.352,50 111.352,50 

  TOTAL (€)    7.114.870,07 2.140.554,51 124.823,30 1.924.559,59 1.816.551,43 
 
 
 
........................ 
 
 




