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PRESENTACIÓ DEL TREBALL  

I.  Antecedents i referents globals 

 
L'elaboració d'un Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) consisteix en l'anàlisi, amb 
visió integradora de l’estat actual d’un municipi, l'avaluació en forma de Diagnosi dels 
resultats obtinguts, i el disseny d’un Pla d’Acció que permeti orientar el desenvolupament 
futur, basant-lo en criteris de sostenibilitat. Aquest Pla és la base de l’anomenada Agenda 
21 Local, i la seva posada en pràctica segueix les directrius de la Conferència Mundial 
sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Cimera de la Terra), celebrada a Rio de 
Janeiro el juny de l’any 1992. 
 
La Cimera de la Terra va consensuar entre d’altres el document anomenat Agenda 21, en 
el que s’interrelacionen els aspectes ambientals amb el creixement econòmic i el benestar 
dels pobles de la Terra. L’Agenda 21 és un extens Pla d’Acció global que estableix les 
estratègies a seguir col·lectivament per tal d’assolir una societat sostenible al segle XXI.  
 
L’Agenda 21 reconeix la necessitat de la implicació i lideratge de les autoritats locals per tal 
d’integrar els seus principis a l’àmbit local, i en el seu capítol 28 convida a les autoritats 
locals i als municipis a redactar i executar plans d’acció per al desenvolupament sostenible. 
  
A Europa l’any 1994, més de 600 representants de vuitanta autoritats locals del continent, i 
sota el marc de referència de la Cimera de Rio, van consensuar un extens manifest 
anomenat Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat, conegut com la Carta 
d’Aalborg. En aquest document les ciutats declaren la seva voluntat de redactar un pla 
d’acció local, altrament dit Agenda 21 Local, que reculli tot el conjunt d’accions i estratègies 
a desenvolupar que ens porti cap a ciutats i pobles més sostenibles al segle XXI.  
 
A les comarques gironines, l’any 1998, la Diputació de Girona impulsa el Programa de 
suport a la redacció de Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat, al que el municipi 
d'Arbúcies s'adhereix de forma pionera constituint un dels primers processos iniciats dins 
d'aquest marc. Recentment, la pròpia Diputació de Girona i tot un conjunt de municipis 
entre els que es troba Arbúcies han constituït el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient (CILMA), amb la vocació d’impulsar els processos d’Agenda 21 Local a nivell de 
les comarques de Girona, i constituir un instrument que faciliti afrontar aquest repte al 
conjunt dels seus membres.  
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Arbúcies està plenament implicada en aquest procés, i ha adquirit el compromís de 
redactar la seva Agenda 21 Local que permeti un desenvolupament sostenible de la vila. 
Aquest fet es va fer palès en els acords del Ple de l’Ajuntament per a la signatura de la 
Carta d’Aalborg el setembre de 1998 i amb l’adhesió posterior al Consell d'Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient (CILMA).   
 
El següent pas ha estat la redacció del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies, 
iniciada el octubre de 1999, i que ha considerat l’elaboració de l’Anàlisi i Diagnosi de l'estat 
actual del municipi, el disseny posterior del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, i 
finalment un Pla de Seguiment constituït per un Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat 
(veure figura I.1). 
 
Tots aquests elements, degudament presentats i debatuts públicament constitueixen el 
document que aquí es presenta globalment com a Pla d’Acció Local per a la Sosteniblitat 
d’Arbúcies, base i eix vertebrador del procés d’Agenda 21 Local de la vila. 
 
Amb la finalització de la fase de redacció del Pla s’obre per a Arbúcies el repte de la 
implantació continuada de l’Agenda 21 Local i la integració dels criteris de sostenibilitat en 
el model de desenvolupament de la vila. Un repte per tota la comunitat. 
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II.  Característiques bàsiques de la redacció del Pla d'Acció Local 
per a la Sostenibilitat 

 
L'elaboració del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies es va adjudicar 
mitjançant un concurs públic, a l’empresa MINUARTIA Estudis Ambientals. Els treballs, 
iniciats a l'octubre del 1999, han tingut una durada de 18 mesos i s’han realitzat seguint la 
metodologia proposada per la Diputació de Girona i la consideració d'aspectes específics 
definits des de l'ajuntament d'Arbúcies. D’aquesta manera s’ha garantit l'adaptació a les 
necessitats més específiques del municipi, però alhora que els resultats obtinguts a 
Arbúcies siguin comparables als d’altres pobles i ciutats de les comarques gironines. 
 
Tal com s’indica a la figura I.1, per a l’elaboració del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat 
es parteix de l’Anàlisi de l’estat actual, integrant les dades recopilades sobre l’estat dels 
vectors ambientals, aspectes estructurals, i aspectes socials i econòmics. A partir d’aquesta 
anàlisi s’elabora una Diagnosi, on es recullen els principals aspectes (oportunitats, 
fortaleses, amenaces i febleses) que cal considerar per a la definició de les actuacions 
necessàries per orientar el desenvolupament de la ciutat amb criteris de sostenibilitat. Tot 
seguit es redacta el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat provisional, estructurat en línies 
estratègiques que defineixen els objectius generals, que han de ser assolits amb l’aplicació 
de programes o conjunts d’accions a realitzar.  
 
Amb el PALS provisional s'organitzen sessions de debat amb la població i el conjunt 
d'agents socials i econòmics locals per tal de completar i consensuar les accions 
plantejades i implicar la comunitat local per a la seva implementació. Una vegada finalitzat 
el procés de participació, i incorporant les aportacions que s'hagin donat es procedeix a la 
redacció del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat, document base de l'Agenda 21 Local. 
 
Els treballs de l'equip redactor compten amb el seguiment per part d’una Comissió Tècnica 
de Seguiment, integrada per representants de l’Ajuntament d'Arbúcies, representant de la 
Diputació de Girona, i per representants de l’empresa consultora. Aquesta Comissió de 
seguiment supervisa amb regularitat el conjunt dels treballs que es van desenvolupant. 
 
Un dels aspectes bàsics que es tenen en compte durant el procés d'elaboració del PALS és 
la necessitat que el Pla d’Acció estigui àmpliament consensuat, tant amb els agents socials 
i econòmics de la ciutat, com amb els tècnics i responsables polítics municipals. Per 
aquesta raó s’han incorporat en la metodologia mecanismes per fomentar la participació 
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dels diversos agents, que han tingut el seu punt àlgid en les sessions de debat de la tardor 
de l'any 2000.  
 
Una de les característiques singulars de l'elaboració del PALS d'Arbúcies ha sigut l'èmfasi 
especial que s'ha volgut donar en aspectes vinculats a la mobilitat, degut a les disfuncions 
detectades a la vila en relació a aquests aspectes i la manca d'informació de base existent. 
En aquest sentit és remarcable la realització d'un sondeig de mobilitat en el marc de l'estudi 
i amb el que s'han fet 852 enquestes a conductors i usuaris del transport públic local. 
 
Per contra, els aspectes socials i econòmics, i els aspectes associats al planejament i espai 
urbà, han tingut un tractament menys aprofundit. En el primer cas per haver volgut prioritzar 
els aspectes més ambientals de l’anàlisi i planificació i en el segon cas per l’existència de 
planejament urbanístic general recent.  
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III.  Objectius 

 
Com ja s’ha comentat, l’objectiu bàsic del treball és la definició de línies estratègiques i 
programes d’actuació que donin inici al procés de desenvolupament sostenible, amb el 
màxim de participació i d’implicació ciutadana. En aquest context, els objectius específics 
són els següents: 
 

 

• Recopilar la informació disponible sobre els elements amb incidència ambiental dins l'àmbit 

del municipi i la seva àrea d'influència i realitzar treballs complementaris per obtenir la 

informació bàsica necessària. 

 

• Analitzar de manera integrada tota la informació sobre vectors ambientals, aspectes 

estructurals, i aspectes socials i econòmics i elaborar una diagnosi que identifiqui els factors 

que actualment generen problemes, les tendències que els poden generar en el futur i els 

aspectes sobre els que es pot incidir per millorar la qualitat ambiental i orientar el 

desenvolupament del municipi amb criteris de sostenibilitat. 

 

• Definir un Pla d'Acció que estableixi les línies estratègiques bàsiques de la gestió ambiental a 

nivell local, i defineixi les actuacions que cal portar a terme, les institucions implicades en la 

seva execució, el calendari i prioritat de les actuacions, els indicadors i controls de cada acció 

i la valoració econòmica. 

 

• Proposar un sistema d'indicadors que configurin un Pla de Seguiment, garanteixin la 

implementació del Pla d’Acció i estableixin l'estratègia d'implicació ciutadana, basant-se en 

un sistema d'indicadors amb la doble funció de determinar l'evolució dels paràmetres de 

sostenibilitat i servir de vehicle de comunicació entre els sectors socials implicats en la 

transformació de la ciutat.  

 

• Iniciar la implicació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament de l’Agenda 21 

Local,  incorporant mecanismes que han permès recollir les seves opinions i que han iniciat 

el debat i consens tant de la diagnosi de l'estat actual, com de les propostes d’actuació.  
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IV.  Continguts 

 
La memòria de l'estudi s'organitzarà de manera que pugui ser un element útil per a la 
consulta dels tècnics i persones interessades, organitzant la informació en quatre volums 
que s’esquematitzen en la figura I.2. 
 
 
 

I. ANÀLISI I DIAGNOSI DE L'ESTAT ACTUAL 
 
II. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT 
 
III. SÍNTESI I DECLARACIÓ AMBIENTAL 
 
IV. ANNEXOS 

 
 
DOCUMENT I. ANÀLISI I DIAGNOSI DE L'ESTAT  ACTUAL 

Es tracta d’un document que recopila tota la informació obtinguda sobre l’estat dels 
diferents vectors ambientals, socials i econòmics. Presenta la informació de manera 
concisa i resumida, utilitzant un adequat suport gràfic, presentant visions 
integradores i mapes que permetin reflectir acuradament l’estat actual del medi 
estudiat. 
També integra la diagnosi de l'estat actual que recull l'anàlisi integrada dels diversos 
factors analitzats prèviament i identifica els elements clau que serveixen de base 
per a la definició del Pla d'Acció . 

  
DOCUMENT II. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT 

El PALS és un Pla director que estableix les línies estratègiques que hauran de regir 
les actuacions per aconseguir el desenvolupament del municipi seguint criteris de 
sostenibilitat.  
El PALS s’estructura en forma de línies estratègiques que reflecteixen objectius 
estratègics de la vila per avançar cap a la sostenibilitat. Cada línia estratègica 
disposa de programes d’actuació configurats per accions. 
Les accions són les unitats bàsiques del Pla i cadascuna d’elles es caracteritza amb 
els següents camps: 
 - Codi d’identificació 
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 - Descripció 
 - Termini d'implantació (amb la major concreció possible) 
 - Entitats implicades 
 - Cost econòmic 
 - Entitats que poden contribuir al finançament. 
 - Programes de finançament 
 - Prioritat 
 - Principis de sostenibilitat 

- Indicadors de seguiment 
 
 

 Els apartats d’aquest document són els següents: 
  

1. PRESENTACIÓ 
2. DEL LA DIAGNOSI AL PLA D’ACCIÓ 

 3.  PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT 
 4.  PLA DE SEGUIMENT: SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 

 
  
DOCUMENT III. SÍNTESI I DECLARACIÓ AMBIENTAL 

Document complementari que es pot consultar independentment de la resta de 
l'estudi. Es tracta d'un document sintètic, escrit en un llenguatge entenedor perquè 
pugui constituir una eina bàsica de divulgació. Sintetitza els objectius i el 
procediment que s'ha seguit per la realització del PALS. També conté informació 
resumida sobre les principals problemàtiques detectades, l'estat dels vectors 
ambientals i el PALS. 

   
DOCUMENT IV. ANNEXOS  

Reuneix informació que ha estat recopilada durant l'elaboració del Pla d'Acció Local 
per a la Sostenibilitat, que per la seva extensió, detall i característiques tècniques no 
té cabuda en els altres documents. S'hi troben en suport informàtic les capes 
d'informació que s'han elaborat i els fitxes de bases de dades, així com les 
corresponents instruccions per a la seva consulta i ús, junt amb tota la bibliografia i 
fonts d'informació consultades. Es disposen també com annexos tots els materials 
generats en el marc del Pla de Participació i comunicació, així com totes les actes 
de les comissions tècniques de seguiment. 





Conté la definició dels objectius d’actuació a partir de la diagnosi

prèviament elaborada, la presentació en format resumit i complet del

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies, i el Sistema

d’Indicadors de Sostenibilitat a aplicar per realitzar el seguiment

de la implantació del PALS i l’evolució de la vila. 

El PALS s’estructura en forma de línies estratègiques que

reflecteixen objectius estratègics de la vila per avançar cap a la

sostenibilitat. Cada línia estratègica disposa de programes

d’actuació configurats per accions. 

Resum en llenguatge entenedor de la diagnosi de l’estat actual de la

vila, el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies i el Sistema

d’Indicadors de Sostenibilitat per al seguiment del procés d’Agenda 21

local d’Arbúcies. Eina útil per a una lectura bàsica del PALS i per a

la divulgació del PALS per al conjunt de la població. 

Recull d’informació recopilada durant l'elaboració del Pla d'Acció

Local per a la Sostenibilitat, que per la seva extensió, detall i

característiques tècniques no té cabuda en els altres documents.  

Conté també els documents, bases de dades i plànols generats

en el procés de redacció en suport informàtic, així com les

corresponents instruccions per a la seva consulta i ús, junt amb tota

la bibliografia i fonts d'informació consultades. Es disposen

també com annexos tots els materials generats en el marc del Pla

de Participació i comunicació, així com totes les actes de les

Comissions tècniques de seguiment. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DELS CONTINGUTS DEL PALS D’ARBÚCIES 

DOCUMENT I : ANÀLISI I DIAGNOSI DE 
L’ESTAT ACTUAL 

DOCUMENT II: PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 
SOSTENIBILITAT 

Document descriptiu de l’estat i tendències dels diferents

aspectes ambientals, socials i econòmics de la vila a partir d’una

àmplia recopilació d’informació, l’elaboració de treball de camp, i la

integració de la percepció ciutadana. 

Presenta la informació de manera concisa i sintètica, utilitzant gràfics i

plànols que aporten una visió integrada i sintètica de l’estat i

tendències d’Arbúcies. 

També integra la diagnosi de l'estat actual que recull l'avaluació

integrada dels diversos factors analitzats prèviament i identifica els

elements clau que serveixen de base per a la definició del Pla d'Acció

Local posterior. 

1. PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI / GENERALITATS 

2. DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN FÍSIC 

3. EL MARC DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

4. SISTEMES NATURALS 

5. MOBILITAT I TRANSPORTS 

6. AIGÜES  

7. RESIDUS  

8. ENERGIA  

9. ATMOSFERA 

10. ACÚSTICA 

11. INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS

ECONÒMIQUES  

12. RISC AMBIENTAL 

13. FACTORS DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  

14. FACTORS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 

15. SENSIBILITZACIÓ I PERCEPCIÓ CIUTADANA 

16. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL  

17. DIAGNOSI DE L'ESTAT ACTUAL 

1. PRESENTACIÓ

2. DE LA DIAGNOSI AL PLA D’ACCIÓ  

3. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

3.1 Objectius  

3.2 Estructura i continguts 

3.3 Resum de Línies estratègiques,

Programes i Accions 

3.4 Fitxes descriptives de les accions   

3.5 Justificació econòmica  

4. PLA DE SEGUIMENT 

4.1 Presentació 

4.2 Perfil ambiental 

4.3 Sistema d’indicadors de sostenibilitat

5. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA

21 LOCAL 

DOCUMENT III: SÍNTESI I DECLARACIÓ 
AMBIENTAL 

♦ CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT:

EL PALS I L’AGENDA 21 LOCAL 

♦ QUINS OBJECTIUS TE LA REDACCIÓ D’UN

PALS? 

♦ QUINS DOCUMENTS INTEGREN EL PALS? 

♦ COM S’HA REALITZAT EL PALS? 

♦ QUIN ÉS L’ESTAT DE LA VILA? 

♦ COM FER QUE  ARBÚCIES TINGUI  UN

DESENVOLUPAMENT MÉS SOSTENIBLE? 

♦ I A PARTIR D’ARA, QUÈ FEM? 

DOCUMENT IV: ANNEXES 

1. PLA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 

2. MOBILITAT I ACÚSTICA 
3. AIGUA 
4. RESIDUS 
5. ATMOSFERA 
6. RISC AMBIENTAL 

7. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
8. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT 
9. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 
10. BIBLIOGRAFIA 
11. DOCUMENTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC 



 

 

 
 



 

1. Presentació del treball 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

13

V.  Metodologia i programa de treball 

V.I.  Descripció de les fases de treball 

La metodologia aplicada per a l’elaboració de l’estudi és la que va proposar l'equip redactor a la 
seva oferta, la qual està basada en la metodologia que ha establert la Diputació de Girona i 
recollida amb les seves especificitats per Arbúcies en el Plec de Condicions corresponent i 
adaptada de forma continuada en el marc de la Comissió Tècnica de Seguiment. 
  

El procés d'elaboració del treball segueix les fases que s’indiquen a la figura I.3; reflectida en 
forma de cronograma a la figura I.4. 
 

I. ANÀLISI I DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL. PROPOSTA DE PALS 
- Constituir la Comissió Tècnica de Seguiment i consensuar tot el Pla de Treball i els 
mecanismes de participació ciutadana en particular. 
- Presentar el procés de PALS als ciutadans, als agents socials i als tècnics municipals. 
- Realitzar un sondeig d’opinió. 
- Recopilar tota la informació disponible als Ajuntaments i a la resta d’administracions 
implicades. 
- Recopilar informació complementaria facilitada per experts i entitats locals. 
- Completar les mancances d'informació amb treballs específics  
(mostratges nivells acústics, sondeig de mobilitat, treballs de camp, etc. …). 
- Tractar les dades i reflectir-les gràficament. 
- Redactar la memòria d’anàlisi i diagnosi de la situació actual. 
 
II. ELABORACIÓ PROPOSTA PALS I PLA DE SEGUIMENT 
- Elaborar la diagnosi i la planificació estratègica 
- Proposar línies estratègiques 
- Definir actuacions i projectes 
- Caracterització bàsica de les accions 
- Proposar un sistema d’indicadors de sostenibilitat 
- Elaborar el PALS provisional.  

 
III. DEBAT I CONSENS DEL PALS  
- Debatre la diagnosi i les propostes d’actuació en sessions de participació, amb 
l’assistència de tècnics, agents socials i econòmics i la ciutadania. 
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           IV. ELABORACIÓ DEL PALS I DOCUMENTS DEFINITIUS 
- Elaborar el PALS definitiu. 
- Elaborar el document de Síntesi i Declaració Ambiental. 
- Entrega dels documents definitius 
 



 
 

 

Control 

recepció

PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PALS D’ARBÚCIES 

IMPLANTACIÓ DEL PALS 

Elaboració de Diagnosi i planificació estratègica

Elaboració de proposta de PALS 
• Definició de línies estratègiques 
• Definició de programes d’actuació i accions 
• Caracterització bàsica de les accions 

Elaboració de proposta de sistema d’indicadors 
• Definició d’indicadors de sostenibilitat 
• Càlcul del valor dels indicadors 

Elaboració Diagnosi definitiva

Elaboració PALS i Pla de Seguiment definitius
* Integració + participació 
* Caracterització completa de les accions 

Elaboració de document de síntesi

Elaboració d’Annexos

Proposta PALS 

 

Sessions de debat

Aigua Residus i energia Mobilitat i acústica M. Natural i desenv. local

Aportacions Pla de participació Participació i indicadors

PALS DEFINITIU 

 

DOCUMENT I : Anàlisi i Diagnosi de l’Estat Actual   

 

DOCUMENT II: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 

DOCUMENT III : Síntesi i Declaració Ambiental    

DOCUMENT IV : Annexos   

Organització dels treballs (CTS) 

Identificació d’actors i sistemes 
d’informació i participació locals 

Entrevistes amb 
entitats i experts 

locals 

Avaluació i organització 
recollida informació 

Treballs específics 
d’elaboració 
d’Informació 

Sol·licitud 
d’informació 

(ET+ARB) 

Entitats 

 + 
Ajuntament  

 +   

Anàlisi i tractament d’informació 

- Elaboració de càlculs i gràfics   

- Elaboració de bases de dades   

- Elaboració de plànols 

Caracterització d’estat i tendències actuals

Elaboració de Diagnosi de l’estat actual

Revisió 

CTS

Sessions DAFO 
d’anàlisi de la 

percepció 

Agents 
econòmics

Agents 
socials 

Sondeig de 
percepció ciutadana

Anàlisi de la percepció de l’estat i 
tendències 

Elaboració Pla 
de comunicació 

Presentació 
procés       

 

Resultats enquesta 
/DAFO 

Resultats 
diagnosi I 

 

Resultat 
diagnosi II 

 

No 

Si

Programa de treball        

DOCUMENT I: Anàlisi i Diagnosi provisional        
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 Treballs Tècnics  Participació  
 

Figura I.4 Cronograma de l’elaboració del PALS d’Arbúcies 

CRONOGRAMA       PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES 
 

1999 2000 2001 
TREBALLS 

OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR 

FASE I: ANÀLISI, DIAGNOSI I PROPOSTA PALS  
Reconeixement previ del municipi                    
Recerca d'estudis previs                    
Sol·licitud d'informació i recull de dades                    
Anàlisi de la informació i tractament de dades                    
Elaboració de figures i plànols                    
Elaboració de la memòria d’anàlisi i diagnosi                    
Sessions de presentació i anàlisi de percepció                     
Entrevistes d’experts locals i ASEL's                    
Disseny i elaboració del sondeig ambiental                     
FASE II: ELABORACIÓ PROPOSTA PALS I PLA DE 
SEGUIMENT 

 

Elaboració de diagnosi i planificació estratègica                    
Proposta de línies estratègiques                     
Definir actuacions i projectes                    
Caracterització bàsica de les accions                    
Proposta de sistema d’indicadors de sostenibilitat                    
FASE III: DEBAT I CONSENS DEL PALS  
Sessions de debat i consens de la diagnosi i del PALS                    
Sessions de debat del pla i sistema de seguiment.                            
FASE IV: REDACCIÓ PALS DEFINITIU  
Diagnosi consensuada                     
Elaboració del PALS definitiu                    
Elaboració del Document de Síntesi                    
Entrega i presentació pública   
Informació trimestral sobre el procés d’elaboració del 
PALS 
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V.II.  Seguiment tècnic 

A més dels tècnics de l’empresa consultora, han participat en l'elaboració del PALS tècnics de 
l'Ajuntament d'Arbúcies. 
 
El seguiment s’ha realitzat en primer lloc mitjançant una Comissió Tècnica de Seguiment 
integrada pel Tinent Alcalde 1er i el regidor de Medi Ambient i Pagesia de l'Ajuntament, un 
representant de la Diputació de Girona en qualitat de director Facultatiu i pel coordinador de 
l'equip consultor, que s'ha ampliat a més membres segons les necessitats de la sessió. El seu 
objectiu ha sigut fer un seguiment de l’evolució dels treballs tècnics i dissenyar i desenvolupar 
conjuntament els treballs per facilitar la participació d’agents econòmics i socials. 
 
De forma complementària s'ha mantingut una comunicació permanent entre el coordinador de 
l'equip auditor i la persona assignada per l'Ajuntament, amb la qual s'ha garantit el seguiment 
continuat del procés.  
 

V.III.  Pla de Comunicació i Participació ciutadana del procés 

L’objectiu general del PALS és definir una estratègia integral per al desenvolupament local 
en clau de sostenibilitat. En aquest context, el Pla de participació ha de promoure que 
aquesta estratègia sigui consensuada pel conjunt d’actors locals, alhora que estableixi les 
bases per a la creació d’un instrument de participació posterior que garanteixi un adequat 
seguiment del procés. 
 
El pla de participació i comunicació s'ha estructurat en els quatre àmbits d'actuació i conjunt 
d'activitats indicades a continuació, i que es troben descrites a l'annex corresponent. 
 
• ESTUDI PREVI 
- Anàlisi previ d'aspectes socials, econòmics i culturals locals. 
- Identificació d'experts i agents socials i econòmics locals (ASEL) 
 
• ANÀLISI DE LA PERCEPCIÓ CIUTADANA 
- Realització de sessions d'anàlisi de percepció amb els ASEL. 
- Disseny i realització d'un sondeig d'opinió  
 
• INFORMACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROCÉS 
- Elaboració d’informació amb periodicitat bimensual del desenvolupament  del PALS 
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- Disseny de continguts de materials divulgatius 
- Sessions de presentació a l’inici i al final del procés 
 
• DEBAT I CONSENS DEL PALS  
- Entrevistes amb experts locals i ASEL 
- Sessions de presentació, debat i consens de la diagnosi i els PALS 
- Sessions de debat i consens del sistema de seguiment del PALS 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI 
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1. Presentació del municipi  

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

21

1. PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI 

1.1 Característiques bàsiques del municipi 

Amb una superfície de 86,94 km2, el municipi d'Arbúcies constitueix el més extens de la 
comarca de la Selva,  situat en el vessant llevantí del massís del Montseny. El seu terme 
limita al sud amb els municipis de Fogars de Montclús, Riells i Viabrea, i Montseny; a l'est 
amb Sant Feliu de Buixalleu i Santa Coloma de Farners; al nord amb Sant Hilari Sacalm i 
Espinelves; i a l'oest amb Viladrau. 
 
El municipi té com a eix la vall de la riera d'Arbúcies, assentada en una falla tectònica, en 
terreny granític, produïda pel contacte dels massissos del Montseny i les Guilleries.  
 
El conjunt del seu territori es caracteritza per una orografia força accidentada, amb pendents 
que superen el 20 % en gairebé tot el seu terme, si bé a la vall de la riera d'Arbúcies es situa 
entre el 10 i 20 %. El municipi presenta un ampli ventall d'alçades, que van des dels 200 m, 
al SE del terme, fins els 1700 m. La màxima altitud s'assoleix a Les Agudes (1703 m), amb 
l'existència d'altres cims notables com el Puig d'Ou (1214 m), el turó de Grenys (1180 m) i el 
turó de Vilanova (1083 m). 
 
El clima de la zona correspondria a un clima mediterrani subhumit, que en pujar pels 
vessants del Montseny passaria a submediterrani, i fins i tot un clima de tendència subalpina 
a les parts culminants, tot i que es mantenen el mínim pluviomètric estival, la forta 
irregularitat interanual i el contrast climàtic propis de les contrades mediterrànies.  
 
Respecte a la seva xarxa hidrogràfica, cal destacar la riera d'Arbúcies, curs principal del 
terme i considerat tradicionalment com la divisòria entre el Montseny i les Guilleries. Entre 
els seus afluents principals destaquen al marge esquerra el Sot de Can Dorca, la riera de 
Can Merla i la riera de la Pineda, mentre que al marge esquerra és remarcable la riera de les 
Truites. 
 
Degut a les diferències altitudinals que hi tenen lloc i riquesa de la seva xarxa hidrogràfica, 
Arbúcies gaudeix d'una remarcable biodiversitat, essent el municipi amb major superfície 
dins del Parc Natural del Montseny. 
  
La localització geogràfica i natural d'Arbúcies ha afavorit el poblament del seu territori des de 
l'antigor, del que en tenim constància a partir dels diferents jaciments arqueològics i 
patrimoni arquitectònic que es troba en el terme, i que es remunta a l'Edat dels Metalls. 
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L'activitat humana al territori té continuïtat al llarg de la història en forma de societats agro-
forestals d'autoabastament. Aquesta economia agrària predominant d'antuvi va donar pas 
progressiu a la indústria que es va instal·lar progressivament en el municipi des de finals del 
segle XIX, basada en tres sectors: la carrosseria, la torneria i el tèxtil. La seva localització es 
trobava associada a la disponibilitat de força motriu per la maquinària (l'aigua de la riera 
d'Arbúcies), matèria primera (la fusta), i una mà d'obra progressivament especialitzada. 
 
La guerra civil detingué considerablement aquest desenvolupament industrial, que es 
reprendria de nou a partir dels anys seixanta, experimentant al llarg dels anys setanta una 
profunda reconversió. Dels tres sectors industrials originaris solament la carrosseria és 
capaç de transformar-se i adaptar-se al nou context econòmic i tecnològic. Els altres dos 
desapareixen donant pas però a l'entrada de nous sectors com la confecció i el sector 
d’envasat d'aigües. 
 
Arbúcies inicia el segle XXI amb una estructura econòmica fortament especialitzada en 
l'activitat  industrial, del que destaca especialment el sector carrosser, i que manifesta des 
de fa uns anys un important vitalisme reflectit en termes de nombre de treballadors i 
activitats presents a la vila. L'any 1996 el 52 % dels llocs de treball localitzats al municipi es 
trobaven vinculats a la indústria manufacturera, fet que contrasta fortament amb el context 
comarcal i català que experimenta una important tendència cap a la terciarització de les 
seves economies. 
 
El vigor de la indústria local contrasta amb la forta regressió que ha patit el sector agrari 
tradicional de la vila, similar a la tendència que es dóna a nivell de la comarca, i alhora amb 
el moderat desenvolupament del sector serveis que malgrat les seves potencialitats encara 
es manté clarament minoritari respecte a la indústria.  
 
Aquesta vitalitat econòmica afavoreix l'existència d'uns nivells d'atur excepcionalment 
reduïts, amb una taxa d'atur del 3,35 % a començaments de l'any 2000, així com la 
consolidació de la vila com un centre d'atracció laboral industrial pel seu entorn immediat. 
 
La vila, amb una població 5.074 habitants a principis de l'any 2000, ha experimentat un 
creixement demogràfic continuat des de mitjans dels anys vuitanta, trencant l'estabilitat 
demogràfica al voltant dels 4.000 habitants que havia presentat des de mitjans del segle XX. 
Aquest creixement ha vingut donat per un moviment migratori positiu cap a la vila, atret per 
la capacitat de creació de treball que manifesta la seva activitat econòmica. 
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En relació a la distribució espaial recent del poblament a la vila, és remarcable la forta 
davallada de la població en disseminat rural, que a principis del segle XX representava prop 
de la meitat de la població total, el pes preponderant de la població localitzada al casc urbà, i 
la tendència més recent a l'habitatge suburbà en forma d'urbanitzacions properes al nucli 
urbà com la Plana, El Palau, El Mirador, Sector Sud i el Sot del Palau. 
 
Finalment, cal remarcar el vitalisme del teixit social local que reflecteix una forta identitat i 
arrelament de la població amb la vila, fet que es manifesta amb la multitud d'activitats 
culturals i tradicions que es mantenen la vila, on destaca la importància que pren la Festa de 
les Enramades amb la implicació d'un ampli sector de la població. 
 
La forta identificació amb la vila es complementa alhora amb una intensa vocació 
internacionalista i solidària que s'ha reflectit en els agermanaments amb viles de països del 
sud i una intensa activitat de cooperació des de les entitats locals i el propi ajuntament, fins 
al punt de constituir un dels aspectes més emblemàtics d'Arbúcies. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN FÍSIC 

2.1  Geologia i geomorfologia 

2.1.1  Geologia 

A grans trets, la zona on es troba Arbúcies correspon a un extens aflorament de roques de 
l’era Paleozoica, que ocupava bona part d’Europa. Aquestes roques experimentaren un 
plegament i aixecament durant l’anomenada orogènia herciniana, fenomen que va conduir a 
la formació d’una gran serralada que ocupava l’actual Europa central i meridional. Després 
de l’aixecament d’aquesta serralada diversos agents erosius van anar llimant els importants 
relleus, fins que es formà una superfície quasi plana (peneplana). Damunt d’aquesta 
superfície es dipositaren nous sediments, originant un nou cicle que coneixem amb el nom 
d’orogènia alpina, durant el qual hi va haver nous processos de compressió i distensió de 
materials. Els materials hercinians és el que coneixem amb el nom de sòcol, mentre que els 
materials alpins els anomenem cobertora.  
 
El Montseny, conjuntament amb les Guilleries, constitueix un ampli aflorament del sòcol 
hercinià, separat dels afloraments veïns per terrenys més moderns del cicle alpí. 
 
En el municipi d’Arbúcies es distingeixen dos sectors: el corresponent a materials granítics i 
el corresponent a materials paleozoics, ambdós relacionats amb l’orogènia herciniana. 
Sobre aquests hi trobem materials recents quaternaris (figura 2.1). 
 
En el primer cas, en el conjunt granític es distingeixen granodiorites i granit biotític, i 
leucogranit. Aquest darrer es situa com una gran massa al turó de Morou, envoltat per 
granodiorites i granit biotític, que ocupen quasi tota la resta del municipi. 
 
Aquest conjunt granític es troba travessat per dics i filons de composició variable: 
- Pòrfirs de composició granodiorítica i quarsdiorítica: són molt abundants i formen un 

eixam de dics quasi paral·lels. En trobem una sèrie entre el Matagalls i el naixement de 
la riera d’Arbúcies, i són molt abundants a les Guilleries. 

- Granòfids, felsòfids i microgranits: són de dimensions mètriques a quilomètriques. Es 
localitzen a l’est de Viladrau i entre les poblacions d’Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu i 
Riells. 

- Aplites i pegmatites: es troben prop de Viladrau, de la riera d’Arbúcies, del turó de 
Montsoriu i de Sant Feliu de Buixalleu. 

- Lampròfirs: es localitza un conjunt de dics paral·lels al sud de Joanet. 
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- Quars: associats a zones de fractura, se’n troba un de gran longitud travessant que 
discorre longitudinalment pel marge esquerre de la riera d’Arbúcies, a l’alçada del Molí 
de les Pipes. 

 
Els materials paleozoics es troben en contacte amb els granits i granodiorites en el sector 
sud-occidental del municipi. Es tracta d’un conjunt pissarres i quarcites que es situen a les 
parts altes de Les Agudes i corresponen a materials alterats a la zona de contacte entre els 
materials granítics i els paleozoics, formant una aurèola metamòrfica de contacte que es 
diferencia de la resta de materials paleozoics. Finalment, al turó de Montsoriu es localitzen 
esquists i micaesquists, que formen part d’una estreta franja de direcció SO-NE que s’estén 
des del sud de Riells al sud-est de Sant Feliu de Buixalleu. 
 
Els materials quaternaris es localitzen vorejant tota la riera d’Arbúcies i es troben ben 
representats. Segons la seva gènesi poden diferenciar: 
 
- Dipòsits Pleistocens: 

Corresponen als materials més antics, que es troben actualment fossilitzats per dipòsit 
de materials més moderns i afectats per l’erosió. En el municipi d’Arbúcies es troba una 
primera terrassa, formada per dipòsits al·luvials situats entre +20 i +30 m, que es 
localitza en algun tram de la riera d’Arbúcies (també a la Tordera), però hi està molt poc 
representada. 

- Dipòsits Holocens:  
A aquesta època corresponen: 
· la segona terrassa, que es pot identificar a la rieres d’Arbúcies (també a la de Gualba i 
a la Tordera). Es troba entre +10 i +15 m i està constituïda per graves. 
Mineralògicament, els seus components es corresponen amb els de l’àrea mare d’on 
provenen.  
· la tercera terrassa i dipòsits de rieres, que està connectada amb la terrassa anterior i es 
troba al llarg dels cursos actuals, sobretot a la riera de la Pineda i a la riera del Pint 
Cremat. Es tracta de dipòsits constituïts per graves, sorres, argiles i llims, en proporcions 
variables segons la zona. 



Figura 2.1 Mapa Geològic
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2.1.2 Geomorfologia 

Com s’ha indicat en el punt precedent, en el sector Montseny-Guilleries han tingut lloc dues 
fases orogèniques principals: l’herciniana i l’alpídica. La primera, més antiga, suposa 
l’aparició de plecs isoclinals. L‘orogènia alpídica va afectar tant el sòcol com la cobertora. En 
el cas del sòcol, es tractava de materials vells, molt consolidats, que es fracturaren 
mitjançant falles i van formar un conjunt de blocs elevats o enfonsats respecte al pla de falla. 
Una de les principals falles és la de la riera d’Arbúcies, a una banda de la qual queda el 
Montseny com a bloc enlairat, i a l’altra banda les Guilleries com a bloc enfonsat. Una altra 
falla importants s’estén des de Santa Eugènia de Berga a Vilarnau i dues més segueixen 
respectivament la riera de les Truites i la riera de Joanet. Altres falles menors es troben en 
diferents punts del municipi. 
 
La morfologia actual del territori és conseqüència, d’una banda, de les falles indicades en el 
punt anterior, les quals determinen l’existència de blocs enlairats i enfonsats, així com el 
traçat de la xarxa hidrogràfica, i, d’altra banda, dels fenòmens d’erosió que han anat actuant 
sobre aquests blocs. Els processos erosius s’han produït en diferents cicles que es posen 
de manifest en els exemples de valls esglaonades que trobem no només a la riera 
d’Arbúcies, sinó també a la Tordera i a altres valls montsenyenques. 
 
El municipi presenta un ampli ventall d’alçàries, que van des dels 200 m, al SE del terme, 
fins els 1700 m. La màxima altitud s’assoleix a Les Agudes (1703 m). Altres cims notables 
són el Puig d’Ou (1214 m), el turó de Grenys (1180 m) i el turó de Vilanova (1083 m). Si bé 
el sector més enlairat de les Agudes correspon a una superfície d’erosió pre-Triàsica, 
presenta una fase de rejoveniment amb la formació d’importants cingleres, els pendents hi 
són molt abruptes i superen amb facilitat valors del 50%. Gairebé a tot el municipi els 
pendents superen el 20%, si bé a la vall de la riera d’Arbúcies es situa entre el 10 i el 20%. 
Les menors altituds del terme s’assoleixen a la vall de la riera d’Arbúcies, amb valors 
propers entre els 200 i 300 m, mentre que els turons que voregen la riera s’estacionen entre 
els 400 i 600 m. Alguns punts sobresurten especialment, com és el cas del turó de 
Montsoriu, just al límit entre Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu, que assoleix els 649 m i 
presenta pendents entre 50 i 75%. 
 
 

2.2 Clima i meteorologia 

El clima de la zona estudiada correspondria a un clima medi mediterrani subhumit, que en 
pujar pels vessants del Montseny passaria a submediterrani, i fins i tot un clima de tendència 
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subalpina a les parts culminants, tot i que es mantenen el mínim pluviomètric estival, la forta 
irregularitat interanual i el contrast climàtic propis del clima mediterrani (PANAREDA, 1978).  
 
Es disposa de poques dades d’Arbúcies i de pocs anys. Les sèries més llargues 
d’observatoris propers corresponen a Breda i el Turó de l’Home. Altres dades provenen de 
Viladrau i Gualba. La figura 2.2 aporta el diagrama ombrotèrmic per al Turó de l’Home i 
Arbúcies en una sèrie llarga d’anys. 
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Figura 2.2. Diagrames Ombrotèrmics 
FONT: Catalunya Enginyeria i Gestió. 1991. 
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DIAGRAMA OMBROTÈRMIC DEL TURÓ DE L'HOME
Període 1941-1970
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2.2.1  Precipitacions 

El règim de pluges de tipus mediterrani (juliol és el mes menys plujós) tot i que el mínim 
estival s’atenua amb l’alçada. VILAR (1987) dóna una precipitació mitjana anual de 1045,5 
mm al Turó de l’Home per a una sèrie de 35 anys, i de 776,1 a Breda per a una sèrie de 45 
anys. BOLÓS (1983) dóna per a  Viladrau 960,0 mm en una sèrie de 30 anys. Una estima 
realitzada amb dades d’Arbúcies, Sant Hilari, Gualba i el Turó de l’Home (CATALUNYA, 
Enginyeria i Gestió SA, 1991) dóna per a la conca de la riera d’Arbúcies una pluviometria 
anual de 971,5 mm. Segons LLOBET (1947) la riera d’Arbúcies i els entorns immediats del 
fons de la vall es situen per sota de la isohieta dels 800 mm; la pluviometria aniria 
incrementant-se amb l’altitud, fins assolir els 1100 mm a Les Agudes, tot i que els entorns de 
Santa Fe del Montseny constitueixen una illa de major pluviositat (1200 mm). La taula 2.1 
recull diverses dades relatives a precipitacions a les rodalies d’Arbúcies. 
 
Taula 2.1.- Precipitacions a diversos observatoris de les rodalies d’Arbúcies, en mm, i 
mitjana de dies de neu 
 Precipitacions anuals  Hivern  Primavera  Estiu Tardor  
Turó de l’Home 1045,5 234,7 281,4 198,1 328,6 
Viladrau 960 210,0 283,0 165,0 302,0 
Breda 776,1 137,6 228,9 256,1 244,8 
Conca de la 
riera d’Arbúcies 

971,5     

 
Mitjana de dies de neu 
- Turó de l’Home 
- Viladrau 
- Plana selvatana 

 
 
33,5 
8,8 
1,5 

 FONT: BOLÓS (1983), VILAR (1987), CATALUNYA, Enginyeria i Gestió SA, 1991 
 
Les precipitacions en forma de neu són corrents a partir de 900 m, tot i que són més 
abundants i persistents a partir dels 1200. L’època de mes nevades coincideix amb els 
mesos més plujosos (novembre-desembre o febrer-març).  
 

2.2.2 Temperatures 

Les dades per a Breda (VILAR, 1987) per al període 1927-83 donen una mitjana anual de 
15,3 ºC, i de 6,5 ºC per al Turó de l’Home. Una estima realitzada amb dades d’Arbúcies, 
Sant Hilari, Gualba i el Turó de l’Home (CATALUNYA, Enginyeria i Gestió SA, 1991) dóna 
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per a la conca de la riera d’Arbúcies una temperatura mitjana anual de 12ºC. La taula 2.2. 
aporta les principals dades per al Turó de l’Home i Breda. 
 
Taula 2.2.- Dades termomètriques a diversos observatoris de les rodalies d’Arbúcies, en ºC 
 Turó de l’Home Breda 
Mitjana anual 6,5 15,3 
Mitjana de les màximes absolutes de juliol 19,4 35,2 
Mitjana anual de les màximes 10,0 21,3 
Mitjana anual de les mínimes 3,1 9,3 
Mitjana de les mínimes absolutes 
(desembre i gener) 

-14,2 (gener) 
 

-4,9 

Mitjana de dies de gelada anual 118 41 
 FONT: BOLÓS (1983), VILAR (1987) 
 

2.2.3 Humitat 

La humitat més elevada i les boires més freqüents es donen a final d’estiu (juliol i agost) a 
causa de les marinades, que porten aire humit que es condensa en ascendir pels vessants 
del Montseny. Les boires apareixen al migdia tapant els cims i a les tardes es formen boires 
denses dels 800 als 1200 m (els vespres, nits i matins són nets).  
 
Esporàdicament es produeixen fenòmens d’inversió tèrmica que originen boires a la vall. 

2.2.4 Vents 

Els vents predominants són d’O i SO Comentar. No solen provocar pluges, però si 
nuvolositat. Els vents de l’O es relacionen amb la circulació general de l’atmosfera i són més 
freqüents d’octubre a abril, i presenten més intensitat a l’hivern. Els vents del SO són 
provocats per la marinada que ascendeix per la vall de la Tordera, es produeixen de maig a 
agost, sobretot pel juliol i l’agost.  
 
Els vents de l’E i NE són força freqüents. Són molt humits i responsables de grans pluges. A 
aquests s’afegeixen els vents humits del SE que pugen per les valls de les rieres de Gualba, 
Riells, Breda i Arbúcies, de manera que augmenten les precipitacions i fan més abundants 
les boires. 
 
Altres vents secundaris són els del S, freqüents a l’estiu, i els del NE, presents tot l’any 
excepte a l’estiu. 
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2.3 Hidrologia 

2.3.1 Xarxa hidrogràfica i aigües superficials 

El traçat de la xarxa hidrogràfica actual (plànol 1) es troba condicionada pel sistema de falles 
del territori estudiat, i l’erosió diferencial. Els cursos d’Arbúcies drenen cap a la Tordera o 
cap al Ter. El règim és mediterrani, el cabal depèn de les precipitacions i presenta una 
variació estacional molt marcada. 
 
El curs principal és la riera d’Arbúcies, tributària de la Tordera. Tradicionalment s’ha 
considerat la divisòria entre el Montseny i les Guilleries. Neix al turó de Ses Portadores, al 
Matagalls, i rep també els noms de Rigròs i riera Gran. Entre els seus afluents principals del 
marge esquerre destaquen el Sot de Can Dorca, que neix sota el coll de Ravell, la riera de 
Can Merla o sot de la Torre o riera Xica, segons el tram,  i la riera de la Pineda que s’origina 
a Joanet. Al marge dret és remarcable la riera de les Truites, que recull les aigües dels 
vessants de les Agudes i els Castellets. El total de la conca ocupa 44,3 km2.  
 
 La riera de Joanet (Riera de Can Mola o riera de Serrahima), amb un curt tram dins el 
municipi, es tributària de la riera de Santa Coloma, de manera que a través d’aquest curs 
aboca també les seves aigües a la Tordera. 
 
Els vessants de l’extrem NO del terme aboquen al Ter a través de la riera Major. Només una 
petita part d’Arbúcies pertany a aquesta conca. 
 

2.3.2 Hidrogeologia 

Al municipi trobem diversos aqüífers corresponents a diferents àrees hidrogeològiques (fig. 
2.3). Així, segons les formacions geològiques on es troben, diferenciem aqüífers en 
formacions de graves, sorres i argiles; aqüífers en formacions de gresos, pissarres i 
esquists; i aqüífers en formacions granítiques. Els primers, que corresponen concretament a 
dipòsits quaternaris indiferenciats, són els més importants pel que fa a capacitat aqüífera. 
 
Tots els aqüífers indicats pertanyen a l’Àrea paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries. 
 
A la conca de la riera d’Arbúcies es localitzen més de 50 fonts, la majoria de cabal reduït i en 
conjunt no aporten més de 10 l/s. La descàrrega subàlvea o hipodèrmica a les rieres es situa 
a l’entorn de 100 l/s a la majoria d’èpoques (CATALUNYA Enginyeria i Gestió SA, 1981). El 
nivell piezomètric es troba molt superficial i en molts punts afloren les aigües subterrànies. 
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2.4 Edafologia 

Existeix escassa informació disponible sobre els sòls del municipi, i les dades existents es 
centren en el Montseny (BECH, 1976; HERETER, 1981; BECH & AUROUSSEAU, 1981). La 
distribució dels diferents sòls es troba condicionada per la geomorfologia, el substrat 
litològic, el clima i la vegetació. Podem diferenciar: 
 
- Sòls sobre granodiorites:  

Damunt aquests sòls de la zona nord-oriental del massís s’hi localitzen sòls pardo-àcids 
oligotròfics, amb perfils diferenciats segons el tipus de vegetació que suporten (BECH, 
HERETER & VALLEJO, 1983). Es tracta sempre de sòls de perfil A(B)C en els que 
únicament varia el gruix dels horitzons. Tenen bona aireació i la textura és sorrenca. Es 
troben en plans o pendents suaus. L’humus d’aquests sòls s’ha classificat coma mull 
àcid, amb major influència del clima i la roca mare que no pas de la vegetació. 
Correspondrien a Xerorthents, excepte un perfil que correspondria a un Xerumbrept. 

- Sòls sobre esquists i pissarres (segons HERETER, 1984): 
- Sòls brunificats: 

· Sòls bruns (Xerorthents): situats entre 1000 i 1100 m en petits plans i mitges 
vessants, amb vegetació d’alzinars i fagedes molt esclarissades. 
· Sòls il·luviats (Palexeralf): entre 600 m (alzinar) i 1200 m (pineda de pi roig), en 
petits plans i mitges vessants. 

- Sòls poc evolucionats (Xerorthents): 
A 800 m d’alçària i en petites planes, sota alzinar 

- Sòls fersialítics (Palexeralf): 
A 700 m d’alçària i en planes, són sòls profunds amb perfil ABC i s’hi troba alzinar 
amb roures. 

 
En tots els casos es tracta de sòls ben airejats i de textura franco-llimosa. Els percentatges 
de matèria orgànica són, en general, moderats, i l’humus és de tipus mull i mull-moder. 
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3. EL MARC DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC  

3.1 Previsions del planejament territorial que afecten el municipi 

3.1.1 El Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat pel Parlament el 16 de març de 
1995, proposa un seguit de sistemes urbans, definits a partir de la força de cohesió i 
d’influència que tot un nucli o polaritat d’una certa entitat genera en el seu entorn territorial, 
de variables socio-econòmiques, demogràfiques i espacials. Arbúcies es troba entre els que 
el Pla anomena Sistemes per al reequilibri territorial de Catalunya, localitzats a l’exterior de 
l’àmbit metropolità barceloní, que tenen funció equilibradora important respecte al territori 
global de Catalunya. Inclou Arbúcies dins els de nivell 4, corresponents a aquells basats en 
polaritats febles del territori, amb pes demogràfic reduït, però rellevants en el seu entorn 
territorial; es localitzen en zones amb dificultats o en zones de muntanya. El sistema 
d’Arbúcies estaria format únicament per aquest municipi. Les polítiques que el PTGC 
proposa per als sistemes de reequilibri són: 
 
- Afavorir el desenvolupament del sòl per a usos de tot tipus: residencial, industrial i 

terciari, classificant-lo o executant-lo segons les circumstàncies; en tot cas, evitant que la 
manca de sòl disponible els representi un estrangulament o coll d’ampolla per al seu 
desenvolupament. 

- Preveure que aquest augment de l’activitat i de la població vagi acompanyat de la 
dotació suficient d’equipaments, serveis i parcs urbans. 

- Aquestes propostes han d’encaminar-se cap a la potenciació d’aquests sistemes com a 
alternatives al sistema central metropolità i als d’expansió i articulació d’aquest. 

 
En els sistemes per al reequilibri territorial de Catalunya, el Pla proposa que l’èmfasi es posi 
en les polítiques que enforteixin les seves característiques com a àrees dinàmiques i 
centrals del territori que els dóna suport, que alhora incidiran en una major  amplitud de la 
seva àrea d’influència i en una major cohesió del conjunt. En el cas concret del sistema 
d’Arbúcies el Pla preveu que el municipi actuï com a nucli d’aglomeració per a la prestació 
de serveis.  
 
Pel que fa a infrastructures viàries, i per a reforçar la capitalitat i potència del sistema central 
gironí, el PTGC preveu - entre altres vies- la construcció de l’Eix Transversal, ja realitzat i 
que passa pel municipi.   
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Finalment, defineix que caldria redactar el Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, 
com a figura de desplegament del PTGC ja prevista a la Llei 23/1983, de política territorial. 
 

3.1.2 El Pla especial del Parc Natural del Montseny 

El Montseny està parcialment protegit des de 1928. L’actual Pla especial del Parc Natural 
del Montseny fou aprovat inicialment per la Diputació de Barcelona el 28 de setembre de 
1976, i per la Diputació de Girona el 27 de maig de 1977, i es va aprovar definitivament per 
la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona  el 26 de juliol de 1977 –per la part 
barcelonina-, i pel Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el 26 de gener de 1978 –per la 
part gironina (l’aplicació del Pla en aquesta, però, va restar suspesa entre 1982 i 1986 a 
causa d’una impugnació). 
 
El Pla especial del Parc Natural del Montseny delimita dins el seu àmbit diverses zones. El 
territori municipal comprès en el marge dret de la riera d’Arbúcies, està considerada Zona de 
reserva natural  (a grans trets, des de mig vessant cap a les cotes més elevades, i que és la 
que es coneix amb el nom de Parc) i la Zona d’influència (a grans trets, des de mig vessant 
cap el fons de la vall, i que és la que s’anomena Pre-parc). Dins la primera, es defineixen 
dues Zones de reserva natural qualificada que corresponen a Les Agudes i el turó de 
Marmolers, i que gaudeixen d’un nivell de protecció força més estricte, ja que el Pla preveu 
que les activitats humanes hi seran reduïdes al màxim i únicament s’hi permetran les 
activitats científiques o aquelles que s’hagin de dur a terme per conservar els valors naturals 
de l’indret. A la Zona d’influència els indrets amb un grau de protecció més elevat 
corresponen a les Zones de protecció especial de paisatge i històrico-artístic, i són la riera 
d’Arbúcies i la Pineda, i el turó de Montsoriu (plànol 2). 
 
A la zona de Parc, el Pla permet únicament els usos agropecuaris i els aprofitaments 
forestals (excepte a la Zona de Reserva Natural Qualificada), i explícitament exclou les 
pedreres i activitats extractives. Prohibeix les noves edificacions, excepte en les àrees que el 
mateix Pla estableix. 
 
A la zona de Pre-parc admet també els assentaments residencials, així com els usos 
artesanals, comercials i hotelers, sota condicions en ambdós casos. Hi permet així mateix, 
els usos industrials i les activitats extractives existents. 
 
 
 
Les finalitats de la Zona de reserva natural són: 
- el manteniment de l’equilibri ecològic i de la flora i la fauna 
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- el gaudi de la muntanya i el paisatge pels qui, preferentment a peu, transiten pel parc. 
- l’aprofitament silvo-pastoral i agrícola. 
 
Les Zones de reserva natural qualificada són les que tenen un nivell de protecció més alt. 
Contenen ecosistemes relictes, la destrucció dels quals suposaria una pèrdua irreversible. 
La presència, tot i que sigui temporal, de l’activitat humana, hi serà mínima. La protecció hi 
és total i abasta tots els aspectes del medi natural. 
 
Les Zones de protecció de paisatge i histórico-artística inclou tot un seguit d’elements físics i 
monumentals. Hi poden ser incloses les masses arbòries, les capes vegetals, els edificis 
rústics, els edificis o elements arquitectònics d’interès monumental i històric-artístic, les 
poblacions animals, la configuració geològica i les activitats agropecuàries dels seus 
habitants. 
 
La Zona d’influència correspon a l’àrea de pre-parc que no forma part de cap de les altres 
zones. 
 
A més d’això el Pla regula aspectes de vialitat, equipaments, etc. 
 
El Decret 105 /1987, de la Generalitat de Catalunya consolida el Parc Natural del Montseny, 
a l’empara de la Llei d’Espais Naturals, però només en l’àrea definida com a parc, i no inclou 
l’àrea definida com a pre-parc. Aquest Decret estableix que mentre no es modifiqui o es 
redacti un nou Pla especial, serà vigent l’existent el que varen promoure les Diputacions de 
Barcelona i Girona.  
 

3.1.3 El Pla d’Espais d’Interès Natural: la riera d’Arbúcies 

El Pla d’Espais d’Interès Natural recull dos espais que incideixen en el municipi d’Arbúcies, 
els anomenats Massís del Montseny i Riera d’Arbúcies. Pel que fa al primer, els seus límits 
(plànol 2) coincideixen bàsicament amb els del Pla especial del Parc Natural del Montseny, i 
Arbúcies hi té a dins 2.875,0 ha. 
 
Pel que fa a la Riera d’Arbúcies, l’àmbit protegit té 92,5 ha, de les quals 35,0 són d’Arbúcies 
(plànol 2). La resta corresponen a Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu. 
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3.2 El Pla General d’ordenació d’Arbúcies 

3.2.1 Criteris i solucions generals de planejament 

El Pla General d’Ordenació Territorial i Urbana d’Arbúcies (PGOTU) actualment vigent 
correspon a la revisió de l’anterior Pla, que era vigent des de 1977. El Pla actual va ser 
aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Girona l’any 1994.  
 
El PGOTU parteix d’una anàlisi de la problemàtica urbanística d’Arbúcies, en la qual 
considera les activitats econòmiques, residencials i de lleure, així com els problemes en sòl 
no urbanitzable, urbanitzable i urbà. 
 
A continuació es relacionen els criteris i solucions del Pla que es vinculen de forma més 
directa amb els aspectes ambientals: 
 
• Foment de la indústria transformadora en tots els seus aspectes proposant creixements 

dels actuals pols d’assentament industrial (Torres-Pujals). 
• Foment del petit taller relligat a l’habitacle en els sectors de nova urbanització annexes a 

la Variant. 
• Creació d’àrees turístiques més definides relligades a les vies de comunicació i a les 

noves accessibilitats. 
• Procés de zona de vianants i embelliment del nucli urbà amb normalització favorable a 

l’establiment comercial. 
• Potenciació de la recuperació agrícola i dels assentaments en el medi rural per 

rehabilitació d’antics edificis i de vella vialitat. 
• Potenciació de la protecció del paisatge amb regulació dels assentaments extractius 

autoritzats i dels seus àmbits. 
• Potenciació dels nuclis de població petits i dispersos amb la implantació d’elements de 

simbolisme i reclam.  
• Diversificació de les opcions residencials per reconducció de les tipologies en els sòls 

urbanitzables. 
• Foment de la recuperació dels espais interiors del centre urbà, eliminant les activitats 

molestes. 
• Foment dels itineraris d’esbarjo urbà amb la connectabilitat d’espais i parcs. 
 
 
 
Per al sòl no urbanitzable i protegit proposa: 
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• Eix Transversal: incorporació de la traça, regulació de bandes d’ús i servitud urbanística 

per les noves possibles implantacions 
• Nova accessibilitat a Joanet: incorporació i foment de simbologia i paisatge-reclam. 
• PEIN: incorporació dels àmbits i mesures complementàries d’ajust. 
• PEIN / Parc Natural del Montseny: precisions interiors d’usos d’esbarjo i connexions amb 

els sectors urbanitzables propers. 
• Serveis a l’usuari turístic: localització d’implantacions i paisatges-reclam.  
• Normes de reactivació als sectors agraris: àmbits preferencials i normes per a l’edificació. 
• Vialitat bàsica: reforçament normatiu i clarificació de traçat. Alternatives i itineraris 

potenciats. 
• Sector Regàs: redefinició i proposta alternativa. 
 
Per al sòl urbanitzable proposa: 
 
• Ampliació de zones industrials en funció de les potencialitats previstes, necessitats 

d’expansió i capacitat urbanística de l’entorn. 
• Definició del Pla Parcial Variant: extinció sectorial del règim del sòl , per sectors 

urbanísticament qualificats que no presenten expectatives lògiques de desenvolupament 
o que tenen opcions contradictòries. 

• Remodelació de sectors programats: a partir de la necessitat de continuar la programació 
però amb modificació d’àmbit, règim d’ús o intensitat. 

 
Per al sòl urbà proposa àrees d’ordenació especial i remodelacions sectorials per resoldre 
urbanísticament certs àmbits, i preveu implantacions noves generalment lligades a 
dotacions, serveis o equipaments d’àmbit municipal. 
 

3.2.2 Règim del sòl 

El plànol 3 reflecteix la classificació del sòl al municipi. Respecte al planejament anterior 
s’observa una reducció notable del SUNP, que es transforma en SNU, i un reajustament 
dels límits del SUP, que passa en part a ser qualificat de SUNP o SNU. Es mantenen els 
SUNP de la zona industrial Variant - Pont Cremat i el sector residencials a tocar del Camp 
de l’Olivé (Camp de l’Olivé 2), així com un sector a Joanet.  
 
Pel que fa a sòls urbans residencials, la urbanització El Mirador ha passat a integrar-se al 
nucli urbà i La Plana es troba en vies d’integrar-se. Can Pons disposa de Pla Parcial aprovat 
i reparcel·lació feta. 
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Pel que fa a sòls industrials, el polígon Torres Pujals està pendent d’urbanitzar-se; tot i que 
el Pla Parcial i el projecte d’urbanització està fet i aprovat, s’enfronta a problemes de 
finançament. Cal Xic disposa d’un Pla Parcial  aprovat provisionalment.  
 

3.2.3 Propostes d’interès ambiental del Pla 

A més d’aspectes habitualment contemplats en els Plans Generals d’Ordenació, com poden 
ser la regulació de tipologies urbanístiques, o la definició de límits de nivells sonors d’acord 
a una zonificació dels espais urbans, a grans trets cal destacar l’interès de l’actual Pla per 
limitar el creixement urbà, potenciar les activitats rurals, preservar la qualitat del paisatge 
urbà (especialment de la Vila Vella), recuperar o conservar els edificis i conjunts que formen 
part del patrimoni històric i arquitectònic i protegir els valors paisatgístics i naturals del 
municipi. En aquest darrer aspecte -i atesa la sensibilitat que hi ha a la població sobre 
aquest tema- és remarcable la limitació dràstica a la nova implantació d’activitats extractives 
i d’aprofitaments de recursos hídrics. Pel que fa al paisatge urbà, alguns indrets com és el 
cas del passeig de la Palacagüina, es troben degradats, i algunes actuacions de 
desenvolupament del Pla (com pot ser l’execució del sector de Ca l’Ayats) podrien aprofitar-
se per adecentar-lo. 
 
Als apartats 4 (Sistemes naturals), 13 (Factors de sostenibilitat econòmica) i 14 (Factors de 
sostenibilitat social) es detallen més els aspectes del PGOTU vinculats a àmbits temàtics 
analitzats en aquest Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies (PALS).  
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4. SISTEMES NATURALS 

4.1 Comunitats vegetals i animals. Estat general de conservació 

4.1.1 Vegetació 

El relleu accidentat del municipi, les diferències altitudinals que hi tenen lloc, i l’existència 
d’una xarxa hidrogràfica ben marcada afavoreixen una diversitat molt remarcable de la 
vegetació. A això s’hi uneix la varietat introduïda amb els aprofitaments forestals tradicionals 
i l’afavoriment d’unes espècies en detriment d’altres. 
 
BOLÓS (1983) va definir per al Montseny quatre estatges de vegetació, disposats en forma 
de pisos a mida que varia l’altitud. Sobre aquest patró bàsic, les particulars condicions de 
cada indret (insolació, sòl...) a més de les intervencions humanes han originat el paisatge 
vegetal que avui coneixem. Així mateix, les diferents unitats geogràfiques que distingim a 
Arbúcies (el Montseny i les Guilleries) tenen el seu paral·lel en el paisatge vegetal, que 
presenta trets diferents a banda i banda de la riera d’Arbúcies. A continuació es descriuen 
les diverses unitats de vegetació, agrupades per estatges. 
 
a) Estatge dels prats subalpins i del matollar de ginebró 
 
Els prats subalpins i els matollars de ginebró (Juniperus communis ssp. alpina) conformen  
l’estatge que es disposa a les zones més elevades (dels 1600 m en amunt), per sobre del 
nivell dels boscos. A causa de la rigorositat del clima només s’hi desenvolupen aquestes 
dues comunitats. Tant l’un com l’altre són propis de la serralada pirinenca a partir dels 2000 
m d’altitud, de manera que la seva presència a Arbúcies constitueixen un fet singular. Els 
trobem al sector de les Agudes. 
 
b) Estatge de les fagedes i l’avetosa 
 
Per sota dels prats subalpins i dels matollars de ginebró i fins els 1000 m s’hi troba la 
fageda. Està constituïda per espècies pròpies de les contrades centreuropees que, en algun 
cas, troben aquí al Montseny el seu límit meridional de distribució. Pel fet de trobar-se en un 
dels límits de la seva àrea de distribució a Europa, la fageda està en una situació de 
fragilitat, ja que les condicions climàtiques no són les òptimes per a desenvolupar-se; es 
tracta de comunitats vegetals molt empobrides. El faig (Fagus sylvatica) és l’arbre dominant i 
es troba sovint acompanyat pel grèvol (Ilex aquifolium). Trobem dues comunitats de fageda: 
la fageda amb descàmpsia, on el faig és acompanyat per la pròpia descàmpsia 
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(Deschampsia flexuosa), a més del ginebró i la gòdua (Sarothamnus scoparius); i la fageda 
amb buixol (on el faig es troba acompanyat del buixol (Anemone nemorosa), el marxívol 
(Helleborus foetidus) o el lloreret (Daphne laureola).  
 
Als marges del bosc i a les clarianes apareixen formacions arbustives que coneixem amb el 
nom de landes. En indrets on el sòl és pobre o altres factors impedeixen el creixement 
d’arbres, les landes s’hi troben de forma permanent. Per contra, els llocs que trobem 
ocupats per landes com a resultat de l’alteració del bosc (explotacions forestals, 
aclarides…), les landes aniran evolucionant cap a formacions boscoses més madures. Les 
més abundants són la landa de gòdua i falguera aquilina (Pteridium aquilinum), on aquestes 
espècies es troben acompanyades d’altres arbusts com el ginebró, la bruguerola (Calluna 
vulgaris) o l’arç blanc (Crataegus monogyna); i el falguerar amb Stellaria gramínia, dominat 
per la falguera aquilina, a la que acompanyen nombroses espècies herbàcies. D’aquesta 
darrera n’hi ha un bon exemple prop de Coll de Bordariol on comença el camí cap a Font de 
Llops. De la primera en trobem claps importants al límit inferior de la fageda sota Sant 
Marçal. 
 
Dins l’estatge de la fageda, i a la seva part superior, apareix l’avetosa. Es tracta d’una 
formació forestal boreo-alpina, que al Montseny –i per tant al municipi- es troba de forma 
relictual. Dins el municipi hi ha uns claps reduïts al peu de les Agudes i els Castellets. 
L’existència de les avetoses montsenyenques constitueix una singularitat remarcable, ja que 
es tracta de les poblacions més meridionals de la península Ibèrica i unes de les més 
meridionals d’Europa.  
 
c) Estatge de la roureda 
 
Les zones de roureda han quedat reduïdes a indrets concrets, possiblement a causa de 
l’explotació forestal que hauria experimentat el roure, així com de la plantació de castanyers 
(en forma de perxada) i també de coníferes en el lloc dels roures. 
 
Entre els 800 i 1000-1100 m hauríem de trobar una franja de rouredes, on l’arbre dominant 
seria el roure de fulla gran (Quercus petraea). Malgrat això, en resten únicament taques 
discontinues i dins el terme únicament resta un clap a Coll de Te i la Feixa Llarga. 
Acompanyen al roure de fulla gran espècies euro-siberianes i també mediterrànies: el faig, el 
grèvol, l’alzina (Quercus ilex), l’escorodònia (Teucrium scorodonia), el lligabosc (Lonicera 
peryclimenum) o el bruc boal (Erica arborea).  
 
A l’extrem NO del municipi, a l’entorn del Corral del Mataró i Coll de Ravell, hi trobem 
rouredes de roure martinenc (Quercus humilis). Aquestes rouredes tenen una tendència a 
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ocupar ambients una mica més secs que les rouredes de roure de fulla gran, sense arribar a 
ser comparables en sequedat als ambients ocupats per alzinars. Altres arbres que hi trobem 
són el freixe de fulla gran, el trèmol (Populus tremula), el tell de fulla gran (Tilia platyphyllos), 
l’alzina (Quercus ilex) o el pi roig (Pinus sylvestris), entre altres. Tenen un sotabosc arbustiu 
ben desenvolupat, format majoritàriament per espècies euro-siberianes (avellaner – Corylus 
avellana-, gòdua, lloreret –Daphne laureola-), però també per una part de mediterrànies. 
 
d) Estatge dels alzinars 
 
Els alzinars es troben des dels 800-1000 m fins els fons de vall. Es diferencien l’alzinar 
muntanyenc, que es trobaria a la part superior, davallant fins els 500 m, i l’alzinar litoral, que 
es trobaria per sota d’aquesta cota. En ambdós casos l’espècie dominant és l’alzina, però 
l’alzinar muntanyenc té un sotabosc més pobre (tot i que podem trobar-hi arbusts com el 
bruc boal i el ginebró), i hi predominen les espècies herbàcies i les molses. L’alzinar litoral 
presenta un estrat arbustiu més desenvolupat i amb major diversitat d’espècies, entre les 
que destaquen l’arboç (Arbutus unedo), el bruc boal, l’argelaga (Calicotome spinosa), 
l’estepa borrera (Cistus salviifolius) i el galzeran (Ruscus aculeatus), així com plantes 
enfiladisses, com l’heura (Hedera helix), el lligabosc (Lonicera sp) o l’arítjol (Smilax aspera). 
L’alzinar litoral és més dens que el muntanyenc i amb espècies més termòfiles. Sobre el 
terreny, la transició de l’un a l’altre és gradual. L’alzinar muntanyenc és majoritari als 
vessants montsenyencs del terme.  
 
Trobem també una varietat de l’alzinar litoral, la sureda, que no està dominada per l’alzina 
sinó per la surera (Quercus suber). Sovint és més esclarissada que l’alzinar (possiblement a 
causa de l’aprofitament que se’n fa), de manera que hi trobem pràcticament les mateixes 
espècies acompanyants, però amb una major presència de plantes amants del sol, com la 
gatosa (Ulex parviflora) o l’aranyoner (Prunus spinosa). La sureda ocupa les extensions més 
importants al costat de les Guilleries, cap el NE de la carretera entre Arbúcies i Viladrau. 
 
Sovint, arrel de l’explotació forestal, dins dels alzinars o les suredes hi trobem un estrat de 
pins introduïts (com el pi pinyer –Pinus pinea- o el pinastre –Pinus pinaster-), que arriben a 
compartir dominància amb l’alzinar o la sureda.   
 
Als llocs on ha estat alterat l’alzinar (per incendi, explotació forestal, etc.) i ha desaparegut o 
s’ha esclarissat molt la coberta d’arbres, apareixen comunitats arbustives de degradació que 
coneixem amb el nom de brolles. En elles hi abunden espècies pròpies de llocs assolellats, 
com són diversos brucs (Erica sp.), estepes (Cistus sp.), la gatosa o l’argelaga. Amb el 
temps també hi pot haver una colonització per part dels pins. A la llarga, si no hi ha nous 
elements d’alteració de l’indret, la brolla evolucionarà cap a un alzinar. 
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e) Vegetació de ribera 
 
 La vegetació de ribera no es vincula a cap dels estatges descrits, sinó que la seva 
existència ve condicionada primer per la humitat del sòl i secundàriament per l’altitud. Creix 
resseguint els cursos d’aigua, en una franja més o menys ampla segons les característiques 
del curs i del relleu. Entre els boscos de ribera trobem la verneda, caracteritzada per la 
presència del vern (Alnus glutinosa), i de la que en distingim dues varietats: la verneda 
catalana, que es fa entre 700 i 1300 m, i la verneda amb ortiga morta, que creix per sota 
dels 700 m. Acompanyen el vern, el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i el pollancre 
(Populus nigra). A la verneda de baixa altitud apareixen també el freixe de fulla petita 
(Fraxinus angustifolia), l’om (Ulmus minor) o la noguera (Juglans regia), mentre que a la 
verneda catalana apareix el salze blanc (Salix alba). Aquesta darrera apareix a la capçalera 
de la riera de les Truites, i també en el Rigròs, mentre que la resta corresponen a vernedes  
amb ortiga morta.  
 
Altres comunitats de ribera que ocupen extensions molt reduïdes són l’avellanosa, que creix 
als racons més ombrívols, l’omeda, molt rara, i la gatelleda típica de les zones baixes, a les 
vores de rierols d’aigües més tranquil·les. L’avellanosa va apareixent sobretot al llarg de la 
riera d’Arbúcies, a la part baixa de la riera de les Truites i al Sot de la Nou. És un bosquet 
que puja com a molt fins els 900 m. Es caracteritza per la presència de l’avellaner (Corylus 
avellana); l’acompanyen el vern i l’arç blanc, l’esbarzer (Rubus ulmifolius), la vidalba 
(Clematis vidalba) i altres lianes; és típica de la comunitat la presència de les falgueres, 
especialment del polístic setífer (Polistichum setiferum); la flora herbàcia hi és molt rica. 
Aquests bosquets són un dels components més significatius dels illots de paisatge humit 
centreuropeu dins l’entorn mediterrani.  
 
Sovint la vegetació de ribera ha estat eliminada i substituïda per plantacions fustaneres 
d’espècies de creixement ràpid, com és el cas de diversos pollancres i del plàtan. Dins el 
terme d’Arbúcies això s’observa sobretot a la part més baixa de la riera d’Arbúcies. 
 
f) Comunitats rupícoles 
 
A les zones ocupades per tarteres, pedruscalls, cingles o esqueis s’hi fan comunitats 
vegetals pròpies d’aquests substrats endurits, sovint molt verticals i pràcticament sense sòl. 
En moltes parts del terme apareixen afloraments rocosos que acullen comunitats rupícoles i 
són rics en líquens i molses, però es tracta encara de formacions poc conegudes (BOLÓS, 
1983) i que ocupen reduïdes dimensions. Únicament a les zones culminants, a les Agudes i 
els Castellets, els afloraments i els pedruscalls són de prou entitat i presenten comunitats 
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diferenciades i rellevants. En concret es tracta de la comunitat rupícola calcífuga d’herba de 
Sant Segimon, i dels pedruscalls  amb Galeopsis segetum. La primera es fa als roquissers 
esquistosos per sobre dels 900 m, i al municipi apareix a força altitud entre les Agudes i els 
Castellets; es caracteritza per la presència de l’herba de Sant Segimon, endèmica del 
Montseny. La segona és una comunitat d’afinitats atlàntiques, que es pot trobar al Montseny 
des de l’estatge de l’alzinar muntanyenc fins a les zones culminants; a Arbúcies apareix al 
límit del terme als Castellets i Coll sa Ciureda i al Puid d’Ou.   
 
 

4.1.2 Fauna 

La diversitat d’ambients, de vegetació i de paisatges i les diferències altitudinals que es 
produeixen al municipi, originen l’existència d’una riquesa faunística notable, que presenta 
elements prou singulars. Atès que el grau de coneixement és més elevat, es tractaran més 
detalladament els vertebrats (peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers). 
 
a) Els invertebrats 
 
Les comunitats d’invertebrats estan menys conegudes que les de vertebrats. Al Montseny 
alguns grups han estat més estudiats que altres i disposem de llistats faunístics, com és el 
cas dels nemàtodes, els mol·luscs, els centpeus i milpeus, les aranyes i els opilions, els 
col·lèmbols,  els bernats i xinxes (heteròpters), les formigues, les papallones, els escarbats, 
o les mosques i mosquits (DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1986 i 1995a). BECH & 
FERNANDEZ (1984) i ALTABA (1992) aporten dades sobre els mol·luscs, amb algunes 
referències a Arbúcies. Malgrat això, encara es coneix poc la seva distribució, biologia o 
ecologia i són molt escasses les dades per al territori no montsenyenc. Els estudis que es 
van realitzant en els darrers anys posen de manifest la riquesa i l’interès de la fauna 
invertebrada; especialment, el coneixement avança en el sector montsenyenc, i a l’entorn de 
Sant Marçal (afavorit per l’existència de l’alberg per a la recerca del Puig). Indiquem, només 
a tall d’exemple, que estudis recents sobre mosques i sobre psocòpters (insectes del grup 
dels polls dels llibres) a les rouredes de Sant Marçal han aportat noves espècies per al 
Montseny, Catalunya i la península Ibèrica (GARCIA ROMERA 1999, MONTSERRAT & 
BARRIENTOS 1999).  
 
Es coneix d’Arbúcies la presència fins fa pocs anys del musclo de riu (Unio aleroni) i del 
cranc de riu (Austropotamobius pallipes) (C. ROSELL, com. pers.). Es tracta de dues 
espècies en clara regressió a tot el país i la primera és una espècie endèmica del nord-est 
de la península Ibèrica, protegida pel Conveni de Berna, per la Directiva Hàbitats i per 
l’Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 
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Catalunya. Segons ROSELL (com. pers.), a les basses de reg s’hi ha localitzat també una 
medusa d’aigua dolça molt rara a Catalunya (Craspedocusta sowerbyi). 
 
b) Vertebrats 
 
La fauna de vertebrats que trobem a Arbúcies està formada per espècies de requeriments 
mediterranis i altres centreuropeus.  
 
Aquestes darreres són les que trobarem a les cotes més elevades, als vessants d’exposició 
nord i en general en els llocs més freds, en correspondència amb les zones ocupades per 
fagedes, rouredes i landes. Es tracta d’espècies que caracteritzen bona part dels sectors 
montsenyencs i en molts casos troben en el massís el seu límit meridional de distribució; 
seria el cas de la musaranya menuda (Sorex araneus), la musaranya cuaquadrada (Sorex 
araneus), la granota roja (Rana temporaria) i la vírbola (Lacerta viridis). Les zones on viuen 
aquestes espècies presenten una rigorositat climàtica marcada i canvis estacionals acusats. 
Aquestes condicions obliguen els rèptils a romandre inactius bona part de l’any i els ocells hi 
són més abundants durant l’estiu. Pel que fa als mamífers, els més representatius són el talp 
i la llebre, que es troben sobretot a les landes, i la fagina, als indrets més forestals. 
 
Les característiques de duresa climàtica s’accentuen a les zones culminants quasi 
desproveïdes de vegetació arbòria i arbustiva. Les ofertes de refugi i d’aliment hi són 
reduïdes. El poblament de vertebrats no és nombrós: pel que fa als amfibis, no s’hi 
localitzen, de rèptils únicament hi viu l’escurçó, entre les aus també és reduït el nombre 
d’espècies (tot i que algunes hi nidifiquen), i pel que fa als petits mamífers hi trobem com a 
més característics el talp i el ratolí de bosc.  
 
Les espècies mediterrànies ocupen les parts més baixes i asolellades. Els ambients 
mediterranis es corresponen amb les zones ocupades per alzinars, suredes i brolles; són 
força estables, sobretot en el cas d’alzinars i suredes, ja que el caràcter perennifoli dels 
arbres i arbusts dominants garanteix un microclima poc variable a l’interior d’aquestes 
formacions vegetals. Tret dels amfibis, els altres vertebrats hi són especialment abundants, 
sobretot els rèptils. Les aus també presenten un elevat nombre d’espècies, però la 
composició en espècies varia segons l’època: a l’hivern hi trobem espècies nòrdiques que 
no hi són a l’estiu, i altres augmenten els seus efectius; a l’estiu aquestes espècies migren o 
es desplacen cap a cotes superiors més fresques. Els mamífers troben en aquests ambients 
refugi i aliment, i són especialment abundants quan els boscos es troben prop de paisatges 
oberts o conreus, on poden anar a caçar o cercar aliment.   
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Els sistemes aquàtics constitueixen un ambient particular al que es troben vinculades les 
espècies que requereixen la presència d’aigua. Seria el cas dels peixos, dels amfibis, de les 
colobres d’aigua, d’ocells com el blauet o la merla d’aigua, i de mamífers com la rata d’aigua 
(Arvicola sapidus) o la musaranya d’aigua (Neomys anomalus). 
 
Peixos 
Pel que fa al sector del Montseny, les poblacions piscícoles estan formades per les mateixes 
espècies que poblen la meitat nord de Catalunya. Segons SOSTOA (s.d.), a la riera 
d’Arbúcies s’hi troba el barb de muntanya (Barbus meridionalis), l’anguila (Anguilla anguilla), 
la llisa o bagra (Leuciscus cephalus) i la truita (Salmo trutta). Aquesta darrera seria una 
espècie introduïda a la zona amb finalitats esportives. Dades comparatives entre el període 
1986-87 i 1994 semblen indicar que es manté l’abundància de l’anguila, augmenta el barb i 
disminueix la de la truita entre 200 i 300 m d’altitud. Més cap a la capçalera (540 m d’altitud) 
només hi ha truita. 
 
Amfibis 
La presència de granotes, gripaus, tritons i salamandres va lligada a l’existència de llocs 
amb aigua, ja que els necessiten per a reproduir-se i perquè hi creixin les seves larves. A 
Arbúcies hi trobem salamandra (Salamandra salamandra), tritó verd (Triturus marmoratus), 
gripau comú (Bufo bufo), tòtil (Alytes obstetricans), reineta (Hyla meridionalis) i granota 
verda (Rana perezi). Hi és molt escàs el gripau d’esperons (Pelobates cultripes). És 
remarcable la presència de granota roja (Rana temporaria), espècie euro-siberiana que 
presenta aquí el límit de distribució sud a Europa i que es localitza a l’entorn del Pla de 
l’Espinal. 
 
Rèptils 
Atesa la diversitat d’ambients del municipi i les diferències altitudinals, la fauna de rèptils és 
molt rica. Està formada per espècies pròpies d’ambients mediterranis, que es localitzen a les 
parts baixes i al sector de les Guilleries, i per espècies centreuropees que caracteritzen 
sobretot al sector montsenyenc, tot i que les que presenten requeriments menys estrictes 
conflueixen a les mateixes zones. Entre les primeres esmentem el dragó comú (Tarentola 
mauritanica), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la sargantana cuallarga 
(Psammodromus algirus), el llagardaix comú (Timon lepidus), la serp blanca (Elaphe 
scalaris), la colobra llisa meridional (Coronella girondica) i la serp verda (Malpolon 
monspessulanus). Entre les segones, la sargantana de paret (Podarcis muralis), l’escurçó 
(Vipera aspis) –que sembla que incrementa els seus efectius en els darrers anys -, i la 
colobra boscana (Elaphe longissima). Algunes espècies requereixen la presència d’aigua, 
com és el cas de la colobra de collar (Natrix natrix) i la colobra escurçonera (Natrix maura), o 
indrets molt humits, com el vidriol (Anguis fragilis). És remarcable la presència de la vírbola o 
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lluert (Lacerta bilineata), ja que les poblacions del Montseny juntament amb les del Sistema 
Ibèric són les més meridionals de la península. Així mateix, a Arbúcies hi ha una de les 
poques localitats conegudes al Montseny i rodalies de colobra llisa septentrional (Coronella 
austriaca), espècie de caràcter euro-siberià molt marcat. A la carretera de Sant Marçal a 
Viladrau es va localitzar el lludrió llistat (Chalcides striatus), espècie amb poquíssimes 
referències a tota la zona (LLORENTE et al., s.d.). 
 
Ocells 
El poblament d’ocells es coneix arrel dels estudis de diversos autors (ROCAMORA, 1983;  
BOADA, 1986, entre altres). Més recentment RIBAS (1994, 1996) aporta dades per al 
conjunt del Massís incorporant bona part del terme d’Arbúcies.   
 
Com a ocells nidificants al municipi  o observades en època de nidificació podem remarcar 
diversos rapinyaires diürns com el falcó vesper (Pernis apivorus), l’astor (Accipiter gentilis), 
l’esparver (A. nisus), l’aligot (Buteo buteo) i l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) observada 
al Vidal (RIBAS FALOMIR 1999). També es localitzen diverses rapinyaires nocturnes com el 
xot (Otus scops), el gamarús (Strix aluco), i l’òliba (Athene noctua). Algunes espècies a 
remarcar perquè no presenten grans efectius són la perdiu (Alectoris rufa), la tórtora 
(Streptopelia turtur), el cucut (Cuculus canorus), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), 
el colltort (Jynx torquilla), el picot garser gros (Picoides major),  l’alosa (Alauda arvensis), la 
cotoliu (Lullula arborea), el roquerol (Ptyonoprogne ruspestris), l’oreneta cuablanca 
(Delichon urbica), el trist (Cisticola juncidis), el rossinyol bastard (Cettia cetti), la tallareta 
cuallarga (Sylvia undata), el capsigrany (Lanius senator), el corb (Corvus corax) i el pinsà 
borroner (Pyrrhula pyrrhula). Algunes espècies estan en regressió, com és el cas de l’òliba, 
el botxí (Lanius excubitor), el tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), el durbec 
(Coccothraustes coccothraustes) i el blauet (Alcedo atthis). Altres no és clar que es 
mantinguin a la zona, com és el cas de la merla d’aigua (Cinclus cinclus), que havia estat  
observada a la riera d’Arbúcies i a la riera de les Truites.  
 
Una de les característiques fonamentals dels ocells és la seva mobilitat, de manera que cal 
tenir en compte les espècies nidificants, però també la capacitat del territori per a acollir les 
espècies hivernants i de pas. A les terres de baixa altitud a Catalunya es calcula que el 
nombre d’ocells a la tardor-hivern en un ambient donat és entre tres i cinc vegades superior 
al que s’hi troba a la primavera-estiu. Aquesta dada reflecteix la importància que les terres 
baixes del municipi poden tenir per al poblament d’ocells.     
 
Mamífers 
Entre els mamífers, i pel que fa als rosegadors i insectívors, ARRIZABALAGA & TORRE 
(1999) citen de prop del Puig ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), talpó roig (Clethrionomys 
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glareolus), ratolí mediterrani (Mus spretus), talpó muntanyenc (Microtus agrestis) i 
musaranya comuna (Crocidura russula). De prop del convent al Pla de l’Espinal es coneix la 
presència del liró gris (Glis glis) (ARRIZABALAGA com. pers.); aquesta espècie es troba en 
densitats molt baixes perquè es situa al límit sud de la seva àrea de distribució a Catalunya. 
ARRIZABALAGA et al (1999) citen el ratolí Apodemus flavicollis entre Sant Marçal i Santa 
Fe, a 1100 m al límit entre la fageda i la roureda de roure de fulla gran; es tracta d’una nova  
espècie per al Montseny. Pel que fa a l’esquirol (Sciurus vulgaris), tot i no haver-hi dades 
concretes sembla que la població al sector d’Arbúcies està disminuint. Pel que fa a la rata 
d’aigua (Arvicola sapidus), espècie lligada als ambients aquàtics, sembla que abans era 
força més abundant als cursos i regueres del municipi. També es troben les espècies més 
comunes, com la rata negra (Rattus rattus), la rata comuna (Rattus norvegicus), el ratolí 
domèstic (Mus musculus), etc. 
 
Les dades sobre els quiròpters son molt escasses, fins i tot al Montseny que és un territori 
molt estudiat. No es coneix les espècies que poblen Arbúcies, si bé les més comunes, com 
la rata pinyada pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus).  
 
Els carnívors autòctons presents són la guineu (Vulpes vulpes), la mostela (Mustela nivalis), 
la fagina (Martes foina), el toixó (Meles meles) i el gat mesquer (Genetta genetta). La llúdriga 
(Lutra lutra) present fa algunes dècades a la riera d’Arbúcies, en va desaparèixer l’any 1982,  
mentre que el turó (Mustela putorius) es va extingir del municipi –i del Montseny- el 1967 
(BOADA, 1986). 
 
Es troba també llebre (Lepus europaeus) i conill (Oryctolagus cuniculus). Aquest darrer ha 
disminuït molt en les darreres dècades, a causa de la mixomatosi i de la pneumònia vírica 
hemorràgica, malalties de les quals les poblacions tot just ara s’estarien recuperant 
(GOSALBEZ, s.d.).  
 
Pel que fa al senglar, és una espècie en expansió com arreu de Catalunya i concentra la 
més gran activitat cinegètica. Malgrat la seva abundància, no és una espècie que causi  
problemes als conreus o les propietats.  
 
Cal destacar la presència d’espècies introduïdes, com el coipú (Myocastor coipu) i el visó 
americà (Mustela vison), ambdós escapats de granges on es criaven en captivitat. Sembla 
que la presència de visó americà es relacionaria amb la disminució de rata d’aigua. 
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4.1.3 Paisatge i usos del sòl 

El paisatge d’Arbúcies és eminentment forestal. Tot i això, el relleu i les diferències 
altitudinals, juntament amb la intervenció humana sobre els sistemes naturals han generat 
un paisatge divers.  
 
La força del relleu té una presència remarcable. La vila d’Arbúcies es troba situada en una 
vall força tancada, raó per la qual els relleus propers de seguida són importants. Des de la 
vila té especial presència el sector de Mollfulleda. Seguint les principals vies de circulació i 
des de les principals pistes forestals, el paisatge que es pot anar veient es sempre 
muntanyós, amb algunes perspectives realment notables (per exemple el conjunt de les 
Agudes, el turó de Grenys i el turó de Vilanova des del Vidal, les vistes des de la carretera 
de Santa Fe a Sant Marçal, etc.). A part d’això, alguns elements singulars tenen gran força 
paisatgística, com seria el cas del turó de Montsoriu. 
 
Des del fons de la vall principal de la riera d’Arbúcies fins els 800-1000 m d’altitud, el 
paisatge està dominat pels boscos perennifolis (alzinars i suredes) mentre que per sobre 
d’aquesta altitud, entrem en el domini dels boscos caducifolis (fagedes i rouredes). Aquest 
fet es tradueix en importants diferències cromàtiques entre aquests dos tipus de boscos 
durant quasi tot l’any, però també dels mateixos boscos caducifolis en les diferents èpoques 
de l’any. A això es superposen les franges dels boscos de ribera en forma de galeria, que 
remunten les valls tallant transversalment la disposició horitzontal dels estatges de 
vegetació.  
 
A les parts culminants, al sector de les Agudes, els Castellets, Puig d’Ou, Sant Marçal…, els 
boscos desapareixen i el paisatge s’obre donant pas a la presència propera i impressionant 
de les elevacions rocoses del conjunt de les Agudes i els Castellets.   
 
L’explotació forestal, especialment les plantacions, són un element més que intervé en la 
formació del paisatge. Les plantacions de coníferes, perennifolies i normalment de tons més 
foscos que els arbres caducifolis, destaquen en el paisatge d’altituds mitjanes i altes. Així 
mateix, les perxades estan ben representades en algunes zones del terme, en especial a les 
rodalies del Crous i el Regàs, el Vilar, vessants de Montfort, en diversos indrets del costat 
dret de la riera d’Arbúcies i al sector nord-oriental del terme, als entorns de Joanet. 
L‘explotació de les perxades es fa normalment per tallada arreu, de manera que el paisatge 
que generen pot presentar canvis sobtats i radicals en el seu aspecte.  
 
Els conreus es disposen majoritàriament en els fons de les valls principals (sobretot a la 
riera d’Arbúcies aigües avall del poble), constituint un paisatge característic de la vall 
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d’Arbúcies, que es designa amb el nom de rieral (i que ha generat fins i tot topònim propi a 
l’indret conegut com El Rieral). Es tracta d’un paisatge que es perd progressivament, ja sigui 
per la urbanització al llarg del curs principal o per la tendència a substituir algunes zones de 
conreus properes als cursos d’aigua per plantacions fustaneres (habitualment plantacions de 
pollancres, plàtans i robínies, i més recentment en alguns llocs coníferes). 
 
Remarquem, d’altra part, la singularitat del conjunt de petites feixes dels horts de la Reguera 
que es situen en el turó darrera el carrer del Castell, així com altres similars en altres punts 
dels voltants de la vila. 
 
També els vessants muntanyencs estan esquitxats de prats i conreus, associats a masos i 
cases de pagès, alguns d’ells de gran extensió com els de la Cortina i la Cortinoia.  
 
Aquí i allà, apareixen afloraments rocosos, ja siguin parets o esqueis, de reduïdes 
dimensions, però que són molt nombrosos i en alguns casos punt de referència per als 
arbuciencs, com és el cas de l’esquei de l’Olivar o les Gatoneres. En molts altres indrets el 
topònim revela la presència dels afloraments (Roca Punxeguda, Roca del Cucut, les 
Esquerdes d’Arimells…) 
 
Cal remarcar, també, altres elements puntuals singulars que presenten certa 
espectacularitat, com seria el cas del Salt de la Dona d’Aigua, el Salt de la Nou o el Salt del 
Regàs. 
 
Finalment, el creixement urbà es produeix principalment al llarg de la riera d’Arbúcies, amb 
un braç de creixement industrial que segueix la riera Xica en una zona de topografia difícil i 
amb una urbanització encara per resoldre. Un altre nucli urbà històric es situa a Joanet. A 
més d’això, en alguns llocs s’han produït creixements isolats del nucli principal. És el cas de 
les urbanitzacions de Fogueres de Montsoriu i dels Colls. Altres urbanitzacions estan 
quedant unides amb el nucli urbà principal per creixement d’aquest. Implantacions industrials 
singulars s’han produït en relació a les activitats d’extracció i envasat d’aigües, i recentment 
de manera incomprensible s’ha produït una implantació industrial desvinculada de qualsevol 
altre creixement a l’Aulet. 
 

4.1.4 Valoració global de l’estat de conservació dels sistemes naturals  

Globalment, el municipi d’Arbúcies presenta un estat remarcablement bo en la conservació 
dels seus sistemes naturals, amb molts elements d’interès tant pel que fa a la fauna i la flora 
com el paisatge. En part això deriva del fet que bona part del municipi es troba dins el Parc o 
pre-parc del Montseny, cosa que almenys ha aturat processos urbanístics o altres 
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actuacions indesitjables (com l’ampliació irregular del càmping del Vidal). Però també per la 
pròpia dinàmica del territori, que no es troba en un pol de creixement urbanístic, ni en un lloc 
de pas o en un nus de vies de comunicació. Recentment, les incidències més importants 
han estat les derivades de la implantació de l’Eix Transversal. Malgrat això, hi ha alguns 
aspectes que presenten problemes a remarcar en relació a la conservació de la biodiversitat 
i dels sistemes naturals. Per al vessant montsenyenc una avaluació global de l’estat dels 
sistemes naturals es troba a l’anomenada Ecoauditoria (DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
sense data), que incorpora propostes per als diferents components de la biodiversitat i el 
paisatge del Montseny. 
  
a) Els sistemes aquàtics 
 
Els ecosistemes aquàtics i els seus diversos components constitueixen en aquests moments 
possiblement els elements més amenaçats del municipi, tot i que aparentment es trobin en 
bon estat. Un repàs d’aquests diversos components ens aporta nombrosos exemples de 
pèrdues de biodiversitat que ja s’han produït o de situacions de risc en aquest sentit. 
 
Pel que fa als peixos, es posa de manifest la regressió que experimenten al Montseny, tant 
pel que fa a l’abundància com al nombre d’espècies (SOSTOA, s.d.). Les causes en serien 
la introducció d’espècies al·lòctones, la contaminació dels cursos mitjans i baixos dels rius i 
els aprofitaments hídrics, tot i que a Arbúcies seria probablement la primera d’aquestes 
causes la que tindria més incidència. El Servei de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona ha emès recentment un informe desfavorable a la repoblació amb truita al 
Montseny per part de la Federació Catalana de Pesca. M. BOADA remarca la regressió de 
l’anguila (citat per MARTÍ, ROSELL i VILARRODONA, 1988).  
 
Les espècies d’amfibis, també lligades als ambients aquàtics presenten fenòmens de 
regressió. En el cas d’Arbúcies és aparent la pèrdua de llocs abans ocupats pel tritó verd, 
que ara és rar en llocs on abans era habitual. El mateix succeeix amb el tòtil i la reineta. La 
progressiva pèrdua o assecada de les fonts també els resta punts d’aigua per a la 
reproducció.  
 
La rata d’aigua presenta densitats molt baixes a tot el Montseny, cosa que pot ser un 
indicador d’un estat no prou bo de les ribes dels cursos d’aigua (GOSALBEZ, s.d.); a 
Arbúcies abans es trobava en algunes de les basses i a la riera d’Arbúcies. Actualment, tot i 
que no s’ha fet una prospecció exhaustiva per localitzar-la, ja no s’observa a cap d’aquests 
indrets. Juntament amb la musaranya d’aigua, molt poc abundant, són les espècies que 
poden presentar un major risc de davallada de les seves poblacions a causa de l’alteració de 
la qualitat de les riberes i dels cursos d’aigua en general. 
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Esmentem especialment el cas de la llúdriga, la presència de la qual va motivar la creació de 
la figura de Reserva Natural Parcial per a la riera d’Arbúcies. Després d’això la llúdriga s’ha 
extingit a la zona (l’últim exemplar es va detectar el 1982). També el turó, vinculat a cursos i 
masses d’aigua, ha desaparegut les darreres dècades (el 1967 es va veure es darrera 
vegada).  
 
Una de les espècies introduïdes que presenta una dinàmica expansiva més marcada és el 
visó americà. Habita ecosistemes de ribera i les conseqüències per a un gran nombre 
d’espècies sobre les que depreda (peixos, amfibis, petits mamífers aquàtics…) són encara 
desconegudes.  
 
La merla d’aigua, que es podia observar en alguns cursos del municipi, ja fa alguns anys 
que no es detecta. 
 
Dues espècies d’invertebrats, el musclo de riu i el cranc de riu, han desaparegut del 
municipi. La primera es troba protegida per diverses normatives (vegeu apartat 4.1.2) i la 
segona és una espècie en regressió a tota Catalunya i a tota la península a causa de 
l’afanomicosi (malaltia fúngica).  
 
Diverses basses de reg, que fins fa pocs anys mantenien un ric poblament d’invertebrats 
aquàtics, es troben ara totalment empobrides. Una de les causes podria ser la substitució de 
les parets naturals (irregulars, amb vegetació) per parets encimentades, les neteges que 
s’efectuen i que suposen la desaparició del poblament vegetal d’asprelles (Chara sp i Nitella 
sp) i, en general, el canvi d’ús que les basses han anat experimentant en els darrers anys. 
 
CASAS (1999), en estudiar espècies de molses desaparegudes o en perill d’extinció al 
Montseny, esmenta una molsa (Fissidens grandifrons) que viu a les roques dins l’aigua o a 
les vores dels rierols, considerant-la vulnerable. Es tracta d’una espècie de característiques 
oceàniques que a Catalunya només s’ha localitzat a Arbúcies, els Pirineus, Prades i Besalú. 
 
Indiquem, d’altra part, que algunes actuacions afecten al conjunt d’un determinat sistema 
aquàtic. Així, l’eliminació de la vegetació autòctona de ribera i la seva substitució per 
plantacions fustaneres, que en un moment donat seran tallades mitjançant una tallada arreu, 
i amb l’entrada de màquines que afectaran les vores dels cursos, tenen una afectació 
important al sistema fluvial. Un altre exemple d’afectació important és la baixada de sorres 
per la riera de la Pineda procedents dels desmunts i talussos que es varen efectuar amb la 
construcció de l’Eix Transversal, baixada que segueix produint-se quan hi pluges importants, 
amb la consegüent colmatació de gorgs i allisament i homogeneïtzació de la llera. 
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PRAT et al. (1999), en un estudi sobre els rius del Montseny, analitzen l’estat de la riera 
d’Arbúcies en quatre punts: a l’alçada del Regàs, al Sot del Clot (tributari de la riera de les 
Truites), a la riera d’Arbúcies abans de la població i a la mateixa riera després de la vila. 
Basant-se en els macroinvertebrats que serveixen com a bioindicadors de l’estat dels cursos 
d’aigua (mitjançant els índexs FBILL i BMWP’), detecten una disminució de la qualitat a la 
riera curs avall de la població; tot i això, l’afectació de la comunitat de macroinvertebrats no 
era excessiva. Pel que fa a la qualitat del bosc de ribera (índex QBR), és qualificada com a 
acceptable a l’alçada del Regàs i al Sot del Clot, com a dolenta a la riera d’Arbúcies abans 
de la població, i com a molt dolenta a la riera just fora del límit del municipi. Una valoració de 
conjunt de l’estat ecològic dels rius (índex ECOSTRIMED) a partir de la comunitat de 
macroinvertebrats i de la qualitat del bosc de ribera qualifica l’estat dels quatre punts 
esmentats, respectivament com a molt bo (els dos primers) bo el tercer i acceptable el 
darrer. 
 
Finalment, la construcció de l’Eix Transversal hauria tingut efectes sobre les aigües 
subterrànies.  
 
b) Les zones culminants 
 
Algunes zones culminants del municipi, concretament al sector de les Agudes i els 
Castellets, presenten un excés de visitants que malmet els matollars de ginebró i els 
pedruscalls de la zona, amb les conseqüències per al poblament vegetal i animal (VILAR, 
1996; FIGUERES & BARTOLOMÉ, 1997). Aquest fet succeeix dins la zona de Reserva 
Natural Qualificada, en la que el Pla especial de protecció del Parc Natural del Montseny 
preveu una presència humana mínima, únicament amb activitats de manteniment de 
senders i altres intervencions puntuals necessàries per a la conservació, i on permet la 
recerca científica amb autorització. 
 
c) Espècies en regressió 
 
Tot i el desconeixement que hi ha en molts casos de la dinàmica de les poblacions de la 
fauna, es posa de manifest que algunes espècies o grups presenten una disminució dels 
seus efectius. Sovint no es coneixen els motius d’aquesta regressió, mentre que en altres 
casos es pot atribuir a unes causes definides.  
 
BOADA (citat per MARTÍ, ROSELL i VILARRODONA, 1988) pel que fa als rèptils apunta la 
regressió del lluert. Segons la mateixa font, entre les aus estarien en regressió el corb, el 
duc, l’àliga cuabarrada, l’àliga marcenca, l’aligot, l’astor, l’esparver, la guatlla i la merla 
d’aigua. Segons FERRER (s.d.), al Montseny els coneixements actuals no permeten 
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esbrinar si les poblacions d’ocells nidificants o hivernants es troben en bon estat de 
conservació o no; alguns, com els falcònids (concretament el falcó peregrí i el xoriguer) o els 
estornells estarien augmentant, mentre que les espècies mediterrànies d’espais oberts, 
l’aligot, la becada, l’alosa i el còlit ros sembla que estan disminuint. 
 
Ha estat ja indicada l’aparent regressió del poblament d’amfibis (tritó verd, reineta…). Pel 
que fa als mamífers les observacions apunten a la regressió de la llebre (BOADA in MARTÍ, 
ROSELL i VILARRODONA, 1988) i de l’esquirol (ROSELL com.pers.).  
 
 

4.2 Espais naturals protegits 

4.2.1 Parc Natural del Montseny 

Com s’ha apuntat a l’apartat 3, dedicat al planejament urbanístic, bona part del massís del 
Montseny està inclosa dins el Parc Natural del Montseny. El Pla especial del Parc Natural 
del Montseny, derivat de la Llei del Sòl, és aprovat l’any 1977 per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme en l’àmbit de les comarques barcelonines, i l’any 1978 per una ordre ministerial 
en l’àmbit de les comarques gironines. El Parc Natural es consolida amb l’aplicació de la Llei 
12/1985 d’Espais Naturals, que el declara Parc Natural pel Decret 105/1987, de 20 de febrer  
i es contempla dins el PEIN  Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla 
d’espais d’interès natural.  
 
El 28 d’abril de 1978 el Parc és declarat Reserva de la Biosfera, figura promoguda pel 
programa MaB (Man and Biosphere) de la UNESCO. 
 
Pel que a Arbúcies, el terme inclou parcialment dues reserves naturals qualificades 
contemplades en la zonificació del Pla especial: 
- Reserva de les Agudes: inclou Les Agudes, el Puig sa Carbassa, els Castellets i el Coll 

sa Ciureda. Té una extensió de 48,2 ha i el seu sector oriental es troba dins el municipi. 
El seu interès principal és constituït pel relleu (cingles, castell de roques, etc.). A la base 
dels Castellets s’observa l’aurèola metamòrfica de contacte entre els materials granítics  
i els paleozoics. Pel que fa a la flora, la reserva és una important localitat d’espècies de 
cingles i esqueis (rupícoles) i de tarteres i pedruscalls (glareícoles) pròpies del Pirineu i 
que en algun cas assoleixen aquí el seu límit meridional de distribució: Alchemilla alpina, 
A. flabellata, A. saxatilis, Botrychium lunaria, Gymnocarpum dryopteris, Polygonatum 
verticillatum, Sempervivum montanum ssp. montanum, Sorbus aucuparia, herba de Sant 
Segimon (Saxifraga vayredana), nabiu (Vaccinium myrtillus), cornera (Cotoneaster 
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integerrimus), cirerola (Ribes alpinum). S’hi troba també una comunitat de boixerola 
(Arctostaphy uva-ursi), única al massís, i el matollar de ginebró. Hi ha alguns exemplars 
aïllats d’avets i bedolls (Betula pendula). Un dels valors que es reconegueren en el 
moment de redactar el Pla especial, per justificar la creació de la reserva era l’escassa 
accessibilitat de la zona (i per tant el seu interès com a refugi d’espècies animals i 
vegetals), cosa que amb el pas del temps ha anat canviant. Actualment la reserva té un 
accés fàcil i senyalitzat des de la carretera del Turó de l’Home que afavoreix la circulació 
de visitants pel lloc, cosa que ha originat la formació de corriols en la zona de ginebrons, 
l’esclarissament de la comunitat vegetal i processos puntuals d’erosió (VILAR, 1996; 
VILAR, FONT & SAEZ, s.d.). 

 
- Reserva del Turó de Marmolers: és una reserva de reduïda extensió (11,2 ha) i només 

una petita part de la mateixa es troba dins el municipi. El seu interès en centra en la 
presència d’una roureda acidòfila ben conservada. L’escassa accessibilitat del lloc ha 
afavorit la seva conservació. 

  
La reserva de Sant Marçal no es troba dins del municipi, però si al seu límit. Està ocupada 
per fageda i per retalls de bosc humit de freixes i roures i de rouredes acidòfiles.  
 
A més d’això, esmentem que el turó de Montsoriu i dos trams de la riera d’Arbúcies (inclòs el 
sot del Villaró) estan contemplats en el mateix Pla especial com a Zona de protecció 
especial de paisatge i històrico-artístic. En el primer cas l’àrea total és de 131,3 ha i, a més 
de l’existència del castell –que constitueix el motiu principal de la declaració de la zona-, es 
valora també la frondositat de la vegetació (sureda i algunes clapes d’alzinar). Els trams de 
la riera d’Arbúcies qualificats de protecció especial són considerats així per la seva riquesa 
florística i faunística; la zona de protecció especial correspon a una banda de 100 m al llarg 
del curs.  
 
El PEIN, per la seva banda, també aporta elements normatius que s’afegeixen als 
contemplats en el Pla especial. Així, considera espècies de la flora estrictament protegides 
en el Montseny les següents: Osmunda regalis, Saxifraga vayredana, Equisetum hyemale, 
Melampyrum catalaunicum, Narcissus poeticus, Coeloglosum viride, Sphagnum sp.  
 

4.2.2 Riera d'Arbúcies 

a) L’espai del PEIN Riera d’Arbúcies 
 
Un llarg tram de la riera d’Arbúcies es contempla amb aquest nom com a espai del PEIN. 
Concretament, dins el terme d’Arbúcies hi ha 35 ha d’aquest espai (que en té un total de 
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92,5 compartides amb Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu), i afecta la riera de la Pineda fins 
al límit del terme amb Sant Hilari (plànol 2). 
 
Com especifica la pròpia documentació del PEIN, la riera s’inclou en el Pla perquè 
representa un dels sistemes humits i riberencs, d’aigües corrents i estancades, 
faunísticament més ric i divers de tot el conjunt Montseny-Montnegre. Atès el bon estat de 
conservació dels sistemes naturals riberencs, constitueix un espai de gran interès faunístic. 
 
D’acord amb el PEIN (article 23 de les Normes), a la riera d’Arbúcies li són d’aplicació 
diverses mesures de protecció de les aigües superficials i subterrànies. També s’estableix 
que cal promoure la inclusió de les vernedes en la delimitació de superfícies forestals d’àrea 
reduïda (i per tant, a conservar-les).  Aquest espai, però, no disposa de Pla especial de 
protecció, ni pel que fa al total de l’àmbit protegit, ni pel que fa als trams inclosos dins el 
municipi.  
 
b) La Reserva Natural Parcial de la Riera d’Arbúcies-Hostalric  
 
La riera d’Arbúcies ha estat declarada Reserva Natural Parcial en el Decret 123/1987, de 12 
de març, sobre declaració de Reserves Naturals parcials per a la protecció d’espècies 
animals en perill de desaparició. El motiu d’aquesta declaració va ser la presència de llúdriga 
a la riera, espècie que en desaparegué el 1982. El tram declarat abasta de la confluència 
amb el riu Tordera fins a la confluència amb la riera de Can Horta. Això suposa una longitud 
de 10 km i no arriba a entrar al terme d’Arbúcies. 
 
 

4.3 Zones d’interès ecològic i paisatgístic 

4.3.1 Àrees d’interès per a la conservació del patrimoni natural i paisatge 

A més dels espais protegits indicats a l’apartat precedent, hi ha un seguit d’indrets d’interès 
per al patrimoni natural i el paisatge, i que s’han definit en base als següents criteris: 
 
- Contribució al manteniment de la biodiversitat en l’àmbit territorial on el municipi es situa. 
- Presència de comunitats, espècies o hàbitats amenaçats o vulnerables. 
- Zona amb funció de connexió entre espais naturals o de corredor biològic. 
- Presència d’elements significats del paisatge del municipi. 
- Valor potencial per a la recuperació de la diversitat biològica. 
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Una àrea determinada pot ser d’interès perquè compleixi un o més d’aquests criteris. 
Algunes àrees són extenses, mentre que altres són puntuals. Totes elles s’han cartografiat 
al plànol 4. 
 
a) Xarxa fluvial  
 
Els cursos d’aigua cal valorar-los per diferents motius. A ells s’associa una fauna i vegetació 
pròpia d’aquests ambients, i que en alguns casos només es troba aquí, com pot ser el 
poblament de peixos. Molts trams de les rieres i sots del municipi estan ocupats per 
vernedes (ja sigui verneda amb ortiga morta o verneda montana) i per avellanoses amb 
falgueres, bosquetons de característiques atlàntiques i en aquest sentit remarcables. Les 
vernedes estan considerades hàbitats d’interès prioritari en la Directiva 92/43/CEE relativa a 
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (coneguda com a Directiva 
Hàbitats). En alguns indrets concrets de la part baixa de la riera d’Arbúcies i de la riera Xica 
aquestes comunitats han estat modificades per plantar-hi pollancres.  
 
En especial cal remarcar la riera d’Arbúcies i la riera de la Pineda. Hi han estat citades 
espècies animals molt poc freqüents o fins i tot molt rares al Montseny, com és el martinet 
menut (Ixobrychus minutus) o l’ànec cuallarg (Anas acuta) (BOADA, 1986). No existeixen 
impactes globalment significatius, tot i que els seus sistemes naturals són fràgils (vegeu 
l’apartat 4.1.4), i existeix aprofitament de les aigües dins la conca, cosa que podria afectar 
els cabals i, per tant, els valors naturals. Està inclosa en el PEIN (vegeu l’apartat 4.2.2) i està 
declarada Zona de pesca controlada (ordre de 28.2.92). Just curs avall del límit del terme i ja 
fora d’aquest està declarada Reserva Natural Parcial.  
 
La riera de les Truites és un altre curs remarcable, on s’hi localitzava la merla d’aigua i era 
una localitat important per a la llúdriga. La seva capçalera està ocupada per verneda 
catalana i a la part baixa es troba ocupada per una avellanosa. 
 
També cal destacar el Sot de la Nou, que concentra diversos elements d’interès. Esmentem 
l’existència d’un ambient centreuropeu, amb presència d’una avellanosa, i la localització 
d’espècies vegetals d’interès, com és el cas del llorer bord (Prunus lusitanica) i de les 
falgueres Dryopteris dilatata, que es troba al Pirineu des de la Vall d’Aran fins a l’Empordà i 
presenta poquíssimes localitats conegudes al Montseny, i Driopteris affinis borreri, 
subespècie rara al massís del Montseny (GUTIÉRREZ & SÁEZ, 1996), i que ha estat citada 
de la vall de Ribes, el Vallespir, la Garrotxa i la Selva. Cal destacar l’interès paisatgístic del 
Salt de la Nou. 
 



4. Sistemes naturals  

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

69

Altres indrets presenten o presentaven especial interès per a la biodiversitat, com és el cas 
del Salt de la Dona d’Aigua, on fins fa 15 o 20 anys s’hi trobava cranc de riu amb notable 
abundància. Aquest salt és també un indret singular i d’anomenada des del punt de vista 
paisatgístic (i també etnogràfic). 
 
El Pla General d’Ordenació Urbana contempla la figura de Sistema fluvial i de protecció, que 
estableix que el sistema fluvial del municipi i la seva zona de protecció (amplada de 50 m 
seguint l’eix del curs en el sòl no urbanitzable, fins que no es delimiti el Domini Públic 
Hidràulic) no podran ser ocupats ni alterats per edificacions i/o objectes que no es relacionin 
de forma inqüestionable amb el manteniment o embelliment dels cursos fluvials. No 
autoritza, per tant, cap obra ni edificació, ni que sigui provisional, que no tingui les finalitats 
esmentades. 
 
Una reducció del cabal d’aigua dels cursos, una mala qualitat de la mateixa, o la proximitat 
d’activitats industrials o moviments de terra podrien afectar el bon estat d’aquests ambients, 
caracteritzats per la seva fragilitat. De fet, cal recordar que algunes de les pèrdues més 
remarcables pel que fa a biodiversitat al municipi es relacionen amb espècies vinculades als 
ambients aquàtics: el cranc de riu, el musclo de riu, la llúdriga... 
 
b) Basses de reg 
 
Les basses de reg mantenen una rica fauna i flora d’aigües quietes. De la flora destaquem 
els importants poblaments d’asprella (que van desapareixent) i entre la fauna remarquem la 
presència d’una petxina d’aigua dolça (Pisidium sp) i una medusa d’aigua dolça molt rara a 
Catalunya (Craspedocusta sowerbyi). S’hi trobava també el musclo de riu (Unio aleroni), 
espècie endèmica del nord-est de la península Ibèrica, protegida pel Conveni de Berna, per 
la Directiva Hàbitats i pel l’Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s’amplia la relació 
d’espècies protegides a Catalunya. Es tracta d’una espècie greument amenaçada a 
Catalunya i que està sent objecte de programes de recuperació (CARRETERO et al. 2000).  
 
Es tracta d’uns hàbitats que s’estan empobrint progressivament en les darreres dècades 
(vegeu apartat 4.1.4). 
 
c) Punts amb espècies de la flora singulars o vulnerables 
 
- Localitats amb herba de Sant Segimon: l’herba de Sant Segimon pot considerar-se 

endèmica del massís del Montseny. És una espècie estrictament protegida pel PEIN. La 
comunitat que forma es troba en les esquerdes de les roques esquistoses verticals o 
molt inclinades. Dins el municipi, es localitza a Les Agudes. 
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- Localitats amb llorer bord: el llorer bord, o llorer-cirer silvestre (Prunus lusitanica) és una 
espècie pròpia de les illes Canàries, Madeira i les Açores. A la península Ibèrica es troba 
en localitats disperses. A Catalunya només es coneix del Montseny i de les Guilleries. En 
tot el massís han estat descrites 9 localitats, i tres més a les Guilleries (LOPEZ 
CORTIJO, 1991, i VILAR, FONT & SAEZ, s.d.); de totes aquestes, dues són a Arbúcies: 
al Sot de la Nou i a Sant Pere Desplà. Cal destacar que la creació de la reserva natural 
qualificada de Riudeteix fou motivada especialment per la presència de llorer bord.  

 
d) Avetoses 
 
Les avetoses del Montseny es troben al límit meridional de l’àrea de l’avet. L’avet és una 
espècie rara al Montseny, que al municipi localitzem en els vessants inferiors de Les 
Agudes, tocant a la carretera de Santa Fe, en l’estatge de les fagedes.  
 
e) Matollars de ginebró 
 
Els matollars de ginebró constitueixen una singularitat, ja que es tracta de comunitats d’alta 
muntanya ben representades al Pirineu, entre 2000 i 2400 m d’altitud, i que reapareixen al 
Montseny a molta menys altitud. A Arbúcies són presents a la part culminant de Les Agudes, 
a partir aproximadament de 1550 m.  
 
f) Landes de bruguerola 
 
Les landes de bruguerola, freqüents al Pirineu, es localitzen també a la Garrotxa i el 
Collsacabra, i són una comunitat molt poc representada a latituds inferiors. En el municipi 
d’Arbúcies apareixen en els vessants de Les Agudes i els Castellets fins el Coll sa Ciureda 
de Dalt, i també al Puig d’Ou. 
  
g) Roureda acidòfila de roure de fulla gran 
 
La roureda de fulla gran es troba molt poc representada al municipi, amb un clap al sector 
del Coll de Te i la Feixa Llarga. Al Montseny en conjunt les rouredes de roure de fulla gran 
han experimentat una regressió important (l’escàs valor forestal a causa del lent creixement 
dels arbres ha fet que hagi estat substituïda per conreus i castanyedes) i han quedat 
reduïdes a indrets concrets. Alhora presenten un interès biològic com a comunitat on 
conflueixen espècies vegetals euro-siberianes i mediterrànies. Aquestes dues 
circumstàncies fan que siguin considerades un element d’interès del municipi. Cal indicar 
que a la comarca de la Selva la roureda acidòfila ocupa extensions també molt reduïdes. 
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h) Pedruscall amb galeopsis 
 
Es tracta d’una comunitat vegetal emparentada amb comunitats atlàntiques que es localitza 
al Montseny. Aquesta localitat es troba aïllada, ja que no es torna a trobar la comunitat fins 
la vall d’Aran. En el municipi d’Arbúcies apareix en punts propers als Castellets. 
 
i) Fageda acidòfila 
 
Les fagedes es troben integrades per elements florístics euro-siberians i -tret d’un nucli 
relictual als Ports de Beseit- assoleixen al Montseny el seu límit meridional de distribució als 
Països Catalans i un dels límits d’àrea europeus. A Arbúcies ocupa una extensió notable, i 
s’estén pel sector SW del terme, pels vessants de Les Agudes i Sant Marçal, i apareix 
aproximadament a partir dels 900 m d’altitud. 
 
j) Cingles i esqueis (paisatge rupícola) 
 
Són d’interès bàsicament per dos motius. D’una banda constitueixen el substrat físic on 
s’estableixen comunitats vegetals singulars. De l’altra, tenen un significat paisatgístic 
remarcable, conformant un relleu especialment abrupte. Això es fa palès sobretot en el cas 
dels cingles. L’exemple més significatiu són els cingles i els esqueis de Les Agudes . 
 
k) Tarteres i pedruscalls (paisatge glareícola) 
 
De forma similar al que s’ha indicat per als cingles i esqueis, existeixen també comunitats 
vegetals pròpies de tarteres i pedruscalls. Aquestes formacions geològiques constitueixen 
una forma del modelat resultant de l’actuació de processos d’erosió sobre els cingles i 
esqueis. Aquesta forma d’erosió genera un paisatge prou singular. 
 
l) Turons i relleus amb significat paisatgístic 
 
Dins del context paisatgístic remarcable de tot el municipi, hi ha certs indrets que prenen 
rellevància perquè constitueixen fites en el paisatge i tenen un pes visual notable. Es tracta 
de diversos turons i pics com Les Agudes, Els Castellets, el turó de Vilanova, el turó de 
Grenys, el turó de Montfort o el turó de Montsoriu. 
 
Així mateix, considerant les visuals des de la vila, tot el perfil del sector de Mollfulleda, 
constitueix un teló de fons present constantment a la població. 
 
 



Document I. Anàlisi i Diagnosi de l’estat actual 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001. MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

72

m) Conreus immersos en les masses forestals 
 
Arbúcies és un municipi eminentment forestal. Tret de les zones més properes a la vila i el 
fons de vall, els espais oberts no hi abunden. Els conreus, els prats i altres formacions 
vegetals similars afavoreixen un increment de la biodiversitat, ja que permeten que espècies 
vegetals pròpies de vores de bosc i d’ambients oberts, així com animals que habiten aquests 
ambients o hi van a alimentar-se es mantinguin a la zona. En aquest sentit, indiquem la 
importància dels prats de les cases que es troben per sobre d’uns 700 m, ja que es troben 
fortament relacionats amb la llebre –espècie en regressió- i amb la riquesa de la comunitat 
d’ocells; segons FERRER (s.d.) els cultius de muntanya i els prats i matollars supraforestals 
acullen aproximadament un 20% de les espècies nidificants al Montseny.  
 
n) Rierals 
 
Els rierals constitueixen un paisatge agrícola de prats humits característic de la vall 
d’Arbúcies. A ell  s’associen alguns elements propis del paisatge i la cultura de la vall, com 
és el cas dels camps de pomeres, amb varietats pròpies de la zona. Tant els rierals en 
conjunt com els camps de pomeres en particular es troben en progressiva desaparició. 
FERRER (s.d.) posa de manifest la importància dels conreus i els espais oberts en relació 
als ocells per al conjunt del Montseny, remarcant el fet que justament la major part d’aquests 
espais oberts, per raons altitudinals, es troben fora del Parc i del pre-parc (i per tant sense 
una gestió que hagi de tenir criteris de conservació de la biodiversitat). En aquest sentit, 
tenint en compte l’estructura paisatgística d’Arbúcies, l’atenció cap als rierals pren més 
rellevància. 
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o) Arbres monumentals 
 
Dins el municipi hi trobem diversos arbres remarcables. Alguns d’ells compten amb algun 
nivell de protecció. La taula 4.1 presenta un llistat que, segurament sense ser exhaustiu, 
recull els més rellevants indicant si estan protegits: 
 
Taula 4.1.- Arbres remarcables (el número es correspon amb l’indicat al plànol 4)  
NÚM. NOM ESPÈCIE ESTATUS LEGAL 
1 Arbre de la Llibertat  (Platanus hybrida) Declarat monumental el 1990 
2 Càdec del Boixaus   (Juniperus oxycedrus) Declarat monumental el 1991 
3 Magnòlia del Roquer Magnolia grandiflora Declarat monumental el 1992 
4 Castanyer Gros 

(Castanyer dels Roters) 
Castanea sativa Catalogat per la D.G. de Medi 

Natural 
5 Faig Gros (Faig del 

Boixaus) 
Fagus sylvatica  

6 Pi dels Tudons 
 

Pinus sp.  

7 Faig del Cucut 
 

Fagus sylvatica  

8 Faig Gros (Faig del 
Crous) 
 

Fagus sylvatica Catalogat per la D.G. de Medi 
Natural 

9 Faig del Queixal (Sant 
Marçal) 

Fagus sylvatica  

10 Alzina Grossa (Alzina 
del Mataró) 

Quercus ilex ssp. ilex Catalogat per la D.G. de Medi 
Natural 

11 Boix de Can Janet Buxus sempervirens Catalogat per la D.G. de Medi 
Natural 

12 Alzines d’en Lluci Quercus iles ssp. ilex Dues alzines declarades 
d’interès local el 1997 

13 Alzines de Fogueres Quercus iles ssp. ilex Conjunt de 17 alzines  
FONT: Diputació de Barcelona, 1994. Goñi et al, 1998. 

 
A més d’aquests arbres cal destacar el jardí de la casa del Roquer, on hi ha plantes 
plantades en tres períodes diferents: fa uns 125 anys, fa 38 anys i fa uns 30 anys. El jardí 
recull una gran diversitat d’espècies d’arbres i arbusts representants de diversos climes del 
món, des del subtropical al boreal. A més de la magnòlia declarada monumental, hi ha altres 
arbres catalogats per la Direcció General de Medi Natural.  
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4.3.2 Àrees d’interès per a la connectivitat. Elements amb efecte barrera 

Arbúcies es situa enmig de dos territoris forestals de gran entitat, com són el Montseny i les 
Guilleries. En aquest sentit, el conjunt del municipi -de característiques forestals- ocupa una 
posició de continuïtat entre aquells dos espais. La construcció de l’Eix Transversal ha afectat 
aquesta continuïtat, i potser un dels punts que podria ser més conflictiu en aquest sentit és 
el que s’ha anomenat istme de Ravell. Malgrat això, l’elevat nombre de viaductes i túnels 
redueixen la intensitat de l’efecte barrera que aquesta infrastructura viària podria originar. 
Així, entre Santa Coloma de Farners i el pont de la Boixeda (ja en terme de Sant Sadurní 
d’Osormort) es comptabilitzen set túnels, dos túnels artificials i 15 viaductes, que sumen un 
total de 7017 m cosa que constitueix el 22% del tram considerat (ROSELL et al., 1995). A 
més, s’ha constatat que en alguns punts amb obres de fàbrica inferiors a la carretera o amb 
obres de drenatge adequades es produeix efectivament el pas de moltes espècies de 
vertebrats (MINUARTIA, 1997), com és el cas del tram comprès entre l’enllaç amb la 
carretera GE-550 i el Sot de Can Merla. Malgrat això, el fet que la tanca de la carretera no 
sigui completa afavoreix l’atropellament d’animals de travessen la via; entre altres, s’han 
produït a l’alçada de Mas Romeu i Sot del Pigot diversos atropellaments de porc senglar, 
amb el problema afegit del risc per a la seguretat dels ocupants dels vehicles. 
 
D’altra part, la xarxa fluvial constituïda per la riera d’Arbúcies i els seus afluents, en contacte 
amb la Tordera, suposen una via de connexió de les valls forestals interiors -més tancades- 
amb l’ampla vall de la Tordera i, a través d’aquesta, amb les rutes litorals o careneres que 
segueixen els ocells migradors. Possiblement la presència esporàdica d’espècies d’ocells 
molt rares a la zona es relaciona amb aquesta connexió amb la Tordera. 
 
 

4.4 Activitats que tenen incidència en la conservació del 
patrimoni natural 

4.4.1 Aprofitaments forestals 

L’explotació forestal ha tingut importància econòmica al municipi. Tradicionalment s’ha 
aprofitat en forma de llenyes, carbó i rodells. El suro va tenir importància a finals del segle 
passat en relació a la indústria tapera. Hi ha extenses superfícies de castanyeredes, tant a la 
banda del Montseny com a les Guilleries, sobretot a l’extrem nord i est del municipi. 
Actualment els aprofitaments forestals segueixen tenint un pes notable. L’explotació actual 
es centra en l’obtenció de llenyes, suro, i fusta per a paper i serradora. Han adquirit 
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importància les plantacions de coníferes -algunes exòtiques- que es destinen a fusta i a 
arbres de Nadal.  
Hi ha 13 finques incloses totalment en el municipi que disposen d’un Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal i suposen un total de 2787.8 ha. A això cal sumar 343 ha més del municipi, 
que corresponen a set finques que únicament tenen una part dins d’Arbúcies.  
 
L’explotació forestal és regulada, a part de les normatives d’aplicació general, pel Pla 
General d’Ordenació i per la normativa del Parc Natural. Pel que fa al PGOTU, considera tot 
el sòl no urbanitzable com d’especial protecció forestal, i les rompudes requereixen llicència 
municipal prèvia (a més de ser d’aplicació la normativa general vigent) i també es requereix 
llicència municipal per a la tala i l’obertura de nous camins forestals o la seva ampliació.  
 

4.4.2 Activitats extractives 

Actualment no hi ha cap activitat minera activa al municipi. L’activitat Maria Rosa, que 
extreia fluorita ja no es troba activa; no ha estat restaurada. Antigament hi havia extraccions 
de pòrfirs i sorres a la riera de Can Dorca (Instituto Geológico y Minero, 1974).  
 
Existeixen activitats d’aprofitament d’aigües per part de Font del Regàs, Sol del Camp (amb 
el nom comercial de Font de les Agudes), Fontdor i EYCAM-Perrier (Aigua de Viladrau). Les 
tres primeres es localitzen a la conca de la riera d’Arbúcies i la darrera a la conca del Ter.  
 
La Font del Regàs és hereva d’una petita explotació històrica que funcionava a la zona des 
de començaments de segle. A partir de la dècada dels vuitanta, l’activitat creix i es crea una 
planta d’envasat curs avall de la captació. Aquesta actuació va provocar diverses afeccions 
a l’entorn natural (moviments de terra, desviament del curs de la riera, obertura de camins, 
impacte paisatgístic, etc.) i es va realitzar sense les corresponents autoritzacions. Amb la 
revisió del PGOTU, i davant l’activitat arrelada en el lloc i l’actuació ja consumada, s’intenta 
ordenar la zona augmentant la precisió del tractament urbanístic del lloc i fixant que cal 
redactar dos Plans especials: un per al nucli vell del Regàs i un per a la font i la planta 
embotelladora. El Pla especial “El Regàs-1”, per a aquest darrer àmbit, està ja aprovat 
definitivament i pendent d’execució per part de la propietat. El Pla està acompanyat del 
corresponent estudi d’impacte ambiental, ja que la zona està inclosa dins el Parc Natural del 
Montseny. El Pla preveu complir els següents criteris: 
- Ordenar i tractar el territori com un element paisatgístic més i recuperar la imatge natural 

perduda. 
- Ordenar els accessos privats a l’envasadora i del públic en general a l’espai natural 

relligat a la riera. 
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- Ordenar la implantació de les dependències de la planta envasadora en dos nivells: en 
planta soterrada, i en edificació visible des de l’exterior amb un màxim de 3000 m2 amb 
una arquitectura integrada a la natura. 

- Fixar, protegir i ordenar l’àmbit de l’escola de Lliors, que és de cessió obligatòria del Pla 
especial.  

 
D’altra part, COBEINSA sol·licità llicència d’obertura de nova activitat, però la finca no tenia 
accés propi i, a més, la nova captació va obtenir informe desfavorable per part del Servei de 
Parcs Naturals. La iniciativa es troba actualment aturada.  
 
Fontdor va presentar una sol·licitud d’ampliació el gener de 1994, que s’ha efectuat i 
actualment es troba en situació correcta pel que fa a aspectes urbanístics i a volumetries.  
 
Els aprofitaments d’aigua i la seva concentració en aquesta conca i altres veïnes 
constitueixen un tema entorn del que es generà una intensa polèmica els darrers anys 
(BERNABEU 1995, APARICIO 1995) i que ha produït informes tècnics de diferent caire 
(GEOCONSULTING, 1992, CUSTODIO, 1993). Un dels aspectes que segueixen generant 
desavinences és la possibilitat real de controlar el volum d’extracció de les captacions, ja 
que sembla que es produeixen perforacions no controlades. 
 
Tant el Pla General d’Ordenació i la normativa del Parc Natural regulen les activitats 
extractives i de forma concreta les extraccions d’aigua. El PGOTU no admet usos extractius 
de minerals o aigües subterrànies en el sòl no urbanitzable d’especial protecció i en la resta 
del sòl no urbanitzable en regula les condicions per admetre’ls (demostració que l’explotació 
no és perjudicial i que per acord municipal se n’expliciti la conveniència i l’interès social). El 
Pla especial del Parc Natural del Montseny, per la seva banda, a l’àrea de Pre-parc permet 
les activitats extractives existents i excepcionalment preveu la concessió de noves llicències 
si es demostra que no es produeix un perjudici paisatgístic; aquestes activitats no són 
admeses en zona de Parc.  
 

4.4.3 Usos recreatius, esportius i pedagògics 

Pel que fa a aquests usos, són importants especialment al vessants montsenyenc. Una 
avaluació general de l’ús públic al Montseny es troba al document Aportacions al programa 
d’ús social del Parc Natural del Montseny  (FIGUERES & BARTOLOMÉ, 1997), que inclou 
propostes en diferent nivell de concreció en relació a aquest tema. A continuació s’aporten 
les dades disponibles en relació al conjunt del municipi procedents de diverses fonts. 
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a) Allotjaments 
 
Es localitzen diversos allotjaments fora del nucli urbà d’Arbúcies, que s’indiquen a 
continuació per tipologies. 
- Residència casa de pagès: Can Nan Vilar, Casanova del Crous, els Buxaus, Molí de ca 

l’Aulet, Camp d’en Pla, Fontdellops. 
- Càmping: La Vall del Vidal, 3ª categoria. Situat dins la zona de Parc, comença a 

funcionar la primavera de 1994. Després de cometre diverses irregularitats notables, el 
càmping disposa d’una extensió aproximada d’1 ha, corresponent al primer sector que es 
va posar en funcionament. Un intent d’ampliació sense les corresponents autoritzacions 
(manca de pla d’emergència, necessitat de pla urbanístic, etc.), ha estat aturat i 
actualment la propietat està preparant la documentació per tramitar l’ampliació. 

- Cases de colònies: El Congost, Casanova d’en Crous (el Crous de Lliors o la Casanova 
de Lliors), Rectoria de Joanet, Casa de colònies de Cerdans. 

 
b) Equipaments i activitats pedagògiques 
 
Les activitats pedagògiques en el medi natural s’efectuen específicament a través de 
diverses escoles de natura i del Museu Etnològic del Montseny La Gabella. Pel que fa a les 
primeres existeixen l’Escola del Bosc. El Corral del Mataró, el Pujolar, Cerdans i la Casa 
Nova del Crous. 
 
La Gabella ofereix cinc itineraris educatius, dels quals tres es realitzen en relació a l’entorn 
natural i rural (El Montseny natural, El Montseny rural, i El Montseny dels poetes). Així 
mateix es realitzen diversos tallers en diferents èpoques de l’any que inclouen un recorregut: 
a la tardor referent a La castanyeda, a l’hivern en relació a L’arbre de Nadal i a la primavera 
en relació a La riera i el bosc de ribera. Altres tallers relacionats amb el medi natural i la vida 
a pagès es dediquen al pomari i als oficis tradicionals. A més d’això, hi ha l’itinerari autoguiat 
Itinerari Rossiñol, que consta d’un recorregut per la riera d’Arbúcies amb l’ajut d’un fulletó 
que el museu reparteix (l’itinerari es troba en curs de senyalització). 
 
Finalment indiquem l’existència de l’Arboretum  situat a la cruïlla del passeig de la 
Palacagüina amb la carretera GE-550, i que vol ser una mostra viva de la flora del 
Montseny. 
 
c) Itineraris excursionistes senyalitzats i àrees de lleure 
 
Cap dels itineraris senyalitzats pel Parc entra dins el municipi, tot i que l’E-4 (Sant Marçal-
Matagalls) i l’E-8 (Sant Marçal-Les Agudes) hi queden just al límit. Pel que fa a senders de 
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gran recorregut, el GR-3 recorre l’extrem nord del Montseny i travessa Arbúcies sense entrar 
a l’àrea de Parc.  
 
Hi ha senders excursionistes senyalitzats a Montsoriu, tot i que les fites van ser arrencades 
en un cas de vandalisme. 
 
Pel que fa a àrees de lleure, dins el municipi hi ha Les Farreres, a tocar de Sant Marçal, i La 
Corbadora, a la sortida de la vila en direcció a Viladrau. Just fora dels límits del terme hi 
trobem la zona de Sant Marçal. Cavalcant entre Arbúcies i Buixalleu hi ha El Pol; dins 
d’Arbúcies hi ha el sector de la casa del Pol i la zona de berenada lliure; es tracta d’una 
activitat amb dues concessions (una a cada municipi), que permet un ús multitudinari. 
 
Antigament hi havia altres punts de lleure associats a fonts, però han anat desapareixent en 
perdre’s les fonts.  
 
d) Punts d’informació 
 
La Gabella actua com a punt d’informació del Parc. 
 
e) Aparcaments 
 
Hi ha dues àrees adequades com a aparcament pels vehicles dels visitants dins l’àrea del 
Parc Natural (plànol 5): el Turó dels Tres Bisbes (Sant Marçal) i Les Ferreres (Pla d’en Mon). 
La taula 4.2 aporta les dades sobre l’afluència de vehicles al primer aparcament des de 
1996. Segons les dades de 1996 l’aparcament de Sant Marçal els dies de més afluència es 
concentren durant els mesos d’octubre i novembre.  
 
Taula 4.2.- Nombre màxim de vehicles aparcats a l’aparcament de Sant Marçal 
Any Mitjana  Màxim absolut Total dies % dies sobre la mitjana 
1996 12 – 19  91 - 33 
1997 19 67 109 41 
1998 18 58 107 40 
 FONT: Diputació de Barcelona, Diputació de Girona. Parc Natural del Montseny. Memòries 1996, 1997 i 1998 

 
f) Usos esportius 
 
Hi ha dues empreses radicades a Arbúcies que ofereixen activitats esportives: bicicleta de 
muntanya, marxes a cavall, ala de pendent, servei de guies i activitats de muntanya.  
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g) Circulació motoritzada 
 
Com en molts altres municipis, la circulació de vehicles motoritzats s’incrementa en dies 
festius i en vacances. Tot i que no hi ha dades sobre el tema, el testimoni dels arbuciencs 
recull un cert grau de molèstia per aquest fet, així com un cert incompliment de l’obligació de 
circular pels camins.   
 

4.4.4 Activitats cinegètiques i pesca 

a)  Activitat cinegètica 
 
Hi ha tres àrees de caça que totalment o parcial es troben en el municipi. La taula 4.3 en 
recull les principals característiques i la figura 4.1 mostra l’àrea de cada una dins d’Arbúcies.  
 
Taula 4.3.- Principals característiques de les Àrees Privades de Caça   

 Titular Ha totals Ha dins el 
municipi 

Principals captures 

G-10019 Societat de Caçadors 
d’Arbúcies 

9969 9851 senglar, conill, faisà, tord i 
tudó 

G-10073 Societat de Caçadors i 
Pescadors La Selva 

7502 150 senglar, conill, perdiu roja, 
faisà, còrvids, tord comú i  
tudó 

G-10163 Societat de Caçadors El 
Gamo 

4064 400 senglar, conill, perdiu roja, 
faisà i tudó 

FONT: Departament de Medi Ambient. Delegació Territorial a Girona. 
 

A més de les espècies amb captures més nombroses, indicades a la taula, també es 
capturen llebre, guineu, ànec, fotja, guatlla i tórtora. Algun any es cacen becades. 
 
Cap d’aquestes àrees té una àrea de seguretat declarada específicament, tot i que queden 
subjectes al què disposa el Reglament de Caça (Decreto 506/1971, de 25 de Marzo por el 
que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de Abril de 1970) 
D’acord amb l’Ordre de 21 d’abril de 1999 que regula la redacció, aprovació i revisió dels 
Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, totes tres àrees tenen pendent de presentació el nou 
Pla Tècnic, i disposen d’un termini per a fer-ho fins el 12 d’octubre del 2000.  
 
Actualment s’està debatent en el col·lectiu de caçadors i propietaris forestals la possibilitat 
de rendibilitzar les finques forestals mitjançant un ús cinegètic lucratiu.  
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b) Pesca 
 
Existeix la Zona de Pesca Controlada de la riera d’Arbúcies que inclou la riera d’Arbúcies 
des de la capçalera fins la població. També és Refugi de pesca  la mateixa riera en el tram 
que passa pel nucli urbà (DOGC 2019, de 3 de març de 1995). Existeix l’Associació de 
Pescadors d’Arbúcies que gestiona la Zona de Pesca Controlada. 
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4.4.5 Incidència del creixement urbà sobre els espais naturals 

A Arbúcies el nou PGOTU s’ha redactat amb voluntat de controlar el creixement urbanístic i 
la incidència del creixement previst sobre el medi natural per ocupació directa del territori no 
és significativa. Malgrat això, la recent posada en funcionament de l’Eix Transversal i l’enllaç 
d’Espinelves podrien induir un creixement en aquell sector que, tot i ser fora del terme 
d’Arbúcies, podria afectar-lo d’alguna manera si fos important.  
 
Cal remarcar que existeixen les urbanitzacions Els Colls i Fogueres de Montsoriu, 
completament desvinculades del nucli urbà d’Arbúcies. Aquestes poden tenir certa 
incidència al seu entorn i especialment en la zona de contacte amb els espais naturals 
(soroll, moviment de terres, abocament de residus sòlids, increment del risc d’incendi…). El 
sector del Regàs és també sol urbanitzable, així com Ca n’Aulet, que és sòl urbà industrial. 
En relació a aquest darrer indret, el nou aparcament construït al costat, a la banda oposada 
de la carretera ha suposat un important moviment de terres, el colgament de la 
castanyereda contigua i l’abocament de terres cap a la riera fins a formar un alt talús que 
limita l’aparcament. 
 

4.4.6 Noves infrastructures 

- Antenes de telefonia mòbil:  
Arbúcies, com altres municipis, ha d’afrontar la nova problemàtica que suposa la 
proliferació d’antenes de telefonia mòbil sense una normativa que ho reguli. El municipi, 
per la seva topografia accidentada, presenta problemes de cobertura. L’Ajuntament ha 
acordat suspendre per un any l’atorgament de llicències per telefonia mòbil i intenta 
arribar a un acord amb les diverses operadores perquè comparteixin les antenes i 
ordenar la instal·lació de repetidors. S’està estudiant la possibilitat d’ubicar-les al turó del 
Pi (de cessió arrel de la urbanització de la zona del Turó del Pi).  L’OMS ha iniciat un pla 
d’estudis sobre el tema que hauria de finalitzar l’any 2005, cosa que subministrarà 
informació sobre l’efecte d’aquestes instal·lacions sobre les persones i el medi ambient, 
així com criteris per regular-ne la implantació. Així mateix, el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya i Localred, han iniciat reunions conjuntes sobre 
el tema; entre altres aspectes han acordat establir unes distàncies mínimes entre les 
antenes i els habitatges segons la potència de l’antena, un termini de dos mesos perquè 
les companyies  s’adeqüin a la nova normativa, i afavorir la unificació d’antenes.  
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- Línia elèctrica d’alta tensió:  
ENHER-FECSA estan impulsant el pas de la línia d’alta tensió que prové del Marroc i 
Argèlia, que afectaria un extrem del municipi amb la instal·lació de cinc torres. El PGOTU 
d’Arbúcies prohibeix les línies aèries d’alta tensió en el SNU d’especial protecció. 
L’Ajuntament ha sol·licitat a aquestes companyies més informació sobre el tema.  
 

4.4.7 Risc d’incendis  

Els darrer gran incendi, que es va produir el 10 d’agost de 1994, sortosament no va afectar 
el municipi. Entre 1993 i 1998 s’han produït cinc incendis. Les causes presumibles dels 
mateixos serien les línies elèctriques (tres casos) i els fumadors (dos casos). La superfície 
cremada en el conjunt dels incendis és molt reduïda i s’ha cremat una extensió similar 
d’espais arbrats (0,710 ha) i de no arbrats (1,0 ha). L’increment de visitants al Parc i la 
promoció d’activitats a la natura són elements que en el futur poden incrementar el risc 
d’incendi si no es troben ben ordenats.  
 
 

4.5 Espais degradats 

Alguns punts presenten implantacions o actuacions que incideixen negativament en el 
paisatge o el patrimoni natural. Indiquem, com a exemples de diferent caire, el cementiri de 
vehicles ubicat prop de Ca l’Ocell, els desmunts importants i obertura desordenada de vials 
que s’estan produint a l’entorn del polígon industrial Torres Pujals, els abocaments de terres 
associats a l’arranjament del camí del Molí de les Pipes, o els abocaments de residus al 
costat de la depuradora.    
 
 

4.6 Percepció ciutadana en relació al medi natural 

Els resultats obtinguts a partir de l’enquesta de percepció realitzada a una mostra de 202 
individus el mes de desembre de 1999 reflecteix una alta valoració de “l’estat de l’entorn 
natural” del municipi. Aquest aspecte, amb una mitja de valoració de 4,2  sobre una escala 
de 5 constitueix l’element millor valorat de tots els aspectes ambientals plantejats (veure 
gràfic 15.2.3). 
 
Destaca respecte a la valoració de “l’entorn natural”, l’alt percentatge de consultats que 
considera que està “bé” (66,3 %), així com el sector que el qualifica com a “molt bé” (28,2 
%). Aquests alta puntuació, significativament superior als altres aspectes avaluats 
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reflecteixen que els valors de l’entorn natural del municipi constitueixen elements amb una 
forta identificació per part de la ciutadania. 
L’estat dels espais verds també rep una valoració positiva (3,78), amb un 55 % dels 
enquestats que el consideren “bé”. Aquest aspecte disposa d’una puntuació en la franja 
mitja-alta del conjunt. 
 
El “risc d’incendis” amb una valoració mitja del 3,53 i “l’estat de la riera” amb 3,3 presenten 
també una valoració positiva però ja en la franja mitja-baixa del conjunt d’aspectes valorats. 
 
Respecte a l’estat de les “zones agrícoles”, amb una valor mig de 2,97 constitueix un dels 
elements pitjor valorats i per sota de l’aprovat. En qualsevol cas, l’alt percentatge de 
persones sense contestar (10,9 %) i la distribució de respostes indiquen les dificultats dels 
enquestats en interpretar el significat de la pregunta. 
 
En relació a la percepció dels hàbits de la població, el “respecte a l’entorn natural” 
constitueix l’acció que es considera més assumida per part de la població amb un valor mig 
de 3,06 en una escala de l’1 al 4. El 63,4 % dels consultats consideren que els habitants del 
seu municipi respecten l’entorn natural “bastant”. 
 
En el marc de les sessions d’anàlisi de la percepció per part dels agents socials i econòmics 
locals, els assistents van realitzar una identificació dels punts forts, punts febles, oportunitats 
i amenaces del municipi. 
 
De tot el conjunt d’elements plantejats, analitzats globalment a l’apartat 15.6, el medi natural 
constituí l’àmbit temàtic del que es van identificar més aspectes (9 respecte un total de 65). 
 
Malgrat que aquest tipus de sessions donen lloc majoritàriament a la identificació de punts 
febles, els assistents van identificar en aquest àmbit 3 punts forts i 1 oportunitat (veure taula 
4.4), fet que és coherent amb els resultats obtinguts en la consulta telefònica a la població 
prèviament comentada. 
 
Destaca en positiu la qualitat de l’entorn natural i el paisatge, i la explotació forestal modèlica 
que s’hi desenvolupa, així com l’oportunitat que suposa l’existència d’espais naturals en el 
terme municipal. 
 
S’identifiquen en canvi com a amenaces un model turisme predador dels valors naturals del 
municipi i el procés de despoblament rural que es dona al llarg dels darrers anys i que 
dificulta la prevenció dels incendis, la gestió sostenible dels recursos naturals i el 
manteniment del paisatge tradicional. 
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Taula 4.4. Elements identificats per part dels agents socials i econòmics en relació al medi 
natural (transcripció directa). 
Punts Forts Oportunitat 

• Diversitat de paisatge 
• Explotació forestal modèlica 
• Qualitat de l’entorn natural 
 

• Espais naturals qualificats: Parc i 
PEIN 

Punts Febles Amenaces 

• Pèrdua d’espècies animals 
• L’eix  transversal ha tingut i té severs 

efectes medi ambientals negatius 

• Turisme rapinyaire  
• Despoblament rural 
• Vehicles tot terreny i motos per la 

muntanya. 
FONT: Elaboració pròpia. 
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5 MOBILITAT I TRANSPORTS 

5.1 Característiques de la xarxa viària 

5.1.1 Xarxa viària regional 

Els principals eixos territorials de la xarxa viària existent i que defineixen les relacions del 
municipi a nivell regional, són la xarxa de carreteres i la xarxa ferroviària (figura 5.1). 
 
a) Xarxa de carreteres 
 
La xarxa de carreteres està constituïda per les següents vies: 
 
- La carretera segregada Eix Transversal C-25 Lleida-Girona, al que s’accedeix des 

d’Arbúcies per la carretera GI-550 en sentit nord. Permet la comunicació del municipi 
amb l’interior de Catalunya. 

- L’autopista A-7 Barcelona-La Jonquera. No circula pel municipi, tot i la seva proximitat. 
S’hi accedeix per la carretera GI-552/553 i la C-251, que hi enllaça prop d’Hostalric. 
L’autopista, a més de permetre la connexió amb Barcelona i la frontera, és la via de 
connexió amb el Maresme i el Vallès.  

- Les carreteres locals, formades per: 
- la GI-550 d’Arbúcies a Sant Hilari Sacalm. Permet també la connexió amb Joanet. 
- la GI-552 de la Batllòria a Arbúcies, que es transforma en GI-553 en una derivació a 

Hostalric.  
- la GI-543 d’Arbúcies a Viladrau. Permet també accedir a Sant Hilari a través de la GI-

541/GIV-5411.  
- la BV-5114, que enllaça Viladrau i Sant Celoni, passant pel límit sud-oest del 

municipi. No té accés per carretera des del nucli d’Arbúcies (tot i que s’hi pot arribar 
per pista forestal).  

 
b) Xarxa ferroviària 
 
Arbúcies no té estació pròpia. La xarxa ferroviària propera està constituïda per dues línies de 
ferrocarril: 
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- la línia ferroviària entre Barcelona i Portbou per Granollers, amb estacions properes a 
Breda i a Hostalric. 

- la línia ferroviària entre Barcelona i Portbou per Mataró. Per accedir a aquesta cal anar a 
Maçanet-Massanes. 

 
Ambdues línies conflueixen a l’estació de Maçanet-Massanes i s’unifiquen per continuar cap 
a Girona.  
 

5.1.2 Xarxa local 

La xarxa viària local del municipi d’Arbúcies està constituïda per la xarxa urbana bàsica, 
formada per les vies que permeten al trànsit rodat l’accés i connexió al nucli urbà i d’aquest 
amb els barris, i la xarxa de carrers, places, passeigs i passatges del municipi, inclosos els 
vials per a vianants.  
 
La xarxa bàsica (plànol 6) s’estructura al voltant del casc antic i a banda i banda de la riera 
d’Arbúcies, principalment, i de la riera Xica. Està constituïda per les vies que connecten les 
diferents zones del nucli urbà entre elles, amb les urbanitzacions perifèriques, i amb les 
zones d’equipaments cívics, culturals, esportius, sanitaris i comercials, així com amb les 
diferents àrees industrials localitzades al  nord i al sud-est de la població.   
 
Les principals vies d’accés al nucli urbà són, des de la carretera GI-550, l’eix format pels 
carrers Jacint Verdaguer - Doctor Geli - l’Estenedor - Mossèn Antoni Serres, que recorre la 
vila en sentit est-oest; i des de la carretera GI-552 (Variant), el passeig de la Palacagüina i el 
nou vial amb rotonda de l’avinguda dels Països Catalans (en funcionament des del mes de 
febrer d’enguany).  
 
Dins la vila el trànsit es distribueix principalment pels carrers Francesc Camprodon, del Pont, 
i del Sorrall i per l’eix format pels carrers S. Folgarolas, Sant Jaume i Germana Assumpta. 
La modificació dels sentits de circulació de certs carrers al llarg del procés del PALS ha 
incidit sobre el trànsit en alguns d’aquests carrers com és el cas del Sorall amb una 
disminució probablement important. 
 
En general, els carrers del centre de la vila són estrets, amb recorreguts més o menys 
sinuosos i presenten un cert pendent resultat del creixement de la vila adaptat a la 
morfologia que determina la riera d’Arbúcies, encaixada a la vall on es troba. Altres nuclis de 
carrers situats fora del centre vila (com al sector del Camp de l’Oliver) presenten una 
estructura més ortogonal i un pendent important. Pel que fa a les urbanitzacions més 
properes i  vinculades a la vila (Urbanització el Palau, el Sagrat Cor i la Plana), l’accés és a 
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través del centre vila. La urbanització el Mirador es troba situada a la carretera GI-550. 
Finalment, el polígon industrial Torres-Pujals, en no estar urbanitzat, presenta una vialitat 
deficient i en males condicions de manteniment. 
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Pel que fa a l’accés a les zones verdes, els carrers de la vila presenten bona connectivitat, 
especialment amb el parc del Montseny, situat al llarg de la riera. Els carrers principals 
presenten arbrat viari.  

Recentment s’han executat diverses actuacions previstes en el PGOTU: el Passeig del Gorg 
Nou i el Passeig del Montseny com a vials d’accés a l’àrea d’equipament esportiu del 
municipi, la construcció de la nova rotonda a la Variant, el nou accés a la Variant a l’alçada 
de Cal Xic (amb l’execució parcial de la vialitat prevista en el sector de confluència), i 
l’ampliació de l’accés al polígon industrial Torres-Pujals (concretament el baixador sota la 
carretera).  
 

5.1.3 Actuacions previstes 

a) Xarxa municipal 
 
Pel que fa a la xarxa municipal el Pla General d’Ordenació Territorial i Urbana preveu 
l’ampliació de la vialitat bàsica actual adequant els vials existents i construint nous vials i 
rotondes per millorar els accessos al nucli urbà, reordenar el trànsit de vehicles i alhora 
augmentar el nombre de places disponibles d’aparcaments. La vialitat bàsica prevista es 
concreta principalment en uns recorreguts més externs al nucli urbà, complementant la 
xarxa viària bàsica d’accés i connectivitat a les àrees d’equipament, àrees industrials 
existents i futures (sector industrial sud) i a les carreteres locals. Les actuacions també 
preveuen millorar l’accessibilitat i connectivitat de les urbanitzacions existents (urbanització 
Mirador, urbanització el Palau) amb el nucli urbà i les carreteres locals. 

Per altra part, el Programa d’actuació del PGOTU preveu connectar millor diferents sectors a 
mida que es vagin desenvolupant, amb els següents elements: 

- un pont entre el Prat de Moliner i l’anomenat sector de confluència 
- la connexió des del sector confluència al polígon industrial Variant mitjançant un pas 

soterrani sota la GI-252. 
 
b) Xarxa supramunicipal 
 
Pel que fa a les actuacions a la xarxa supramunicipal, està previst dur a terme la 
pavimentació de la carretera GI-550 fins a Sant Hilari Sacalm i actuacions de manteniment.  
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5.2 Mobilitat intermunicipal 

5.2.1 Característiques de la mobilitat 

Les taules 5.1 i 5.2 mostren els mitjans utilitzats en la mobilitat obligada a Arbúcies, 
diferenciant els desplaçaments per motius de treball o estudis. En tots els casos el transport 
majoritàriament utilitzat és l’individual, fet especialment palès en els desplaçaments per 
motiu de treball. Els desplaçaments per motius d’estudis, però, presentarien actualment 
unes xifres diferents, ja que per raons de reorganització del sistema i els equipaments 
educatius no assisteixen a Arbúcies tants alumnes externs com l’any 1996. 
 
Taula 5.1. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Distribució segons mitjà 
de transport, 1991 i 1996 
DESTINACIÓ  DESPLAÇAMENTS 

total absolut 
MITJÀ DE TRANSPORT 

  Col·lectiu Individual Altres 
  Abs % Abs % Abs % 
        
1991        
Desplaçaments dins 
del municipi 

1.616 78 5,0 874 54,0 664 41,0 

Desplaçaments a 
altres municipis 

262 9 3,4 240 91,6 13 5,0 

Desplaçaments des 
d’altres municipis 

471 80 17,0 373 79,2 18 3,8 

TOTAL 2.349 167 7,1 1.487 63,3 695 29,5 
        
1996        
Desplaçaments dins 
del municipi 

1.361 4 0,3 876 64,3 481 35,3 

Desplaçaments a 
altres municipis 

356 19 5,3 337 94,7 0 0 

Desplaçaments des 
d’altres municipis 

559 36 6,4 522 93,3 1 0,2 

TOTAL 2.276 59 2,6 1735 76,2 482 21,2 
FONT: Institut d'Estadística de Catalunya 
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Taula 5.2. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Distribució segons mitjà 
de transport, 1991 i 1996 
DESTINACIÓ  DESPLAÇAMENTS 

Total absolut 
MITJÀ DE TRANSPORT 

  Col·lectiu Individual Altres 
  abs % abs % abs % 
        
1991        
Desplaçaments dins 
del municipi 

735 6 0,8 113 15,3 616 83,8 

Desplaçaments a 
altres municipis 

110 31 28,2 48 43,6 31 28,2 

Desplaçaments des 
d’altres municipis 

422 335 79,4 47 11,1 40 9,5 

TOTAL 1.267 372 29,4 208 16,4 687 54,2 
        
1996        
Desplaçaments dins 
del municipi 

688 2 0,3 132 19,2 554 80,5 

Desplaçaments a 
altres municipis 

114 56 49,1 58 50,9 0 0 

Desplaçaments des 
d’altres municipis 

343 297 86,5 41 12,0 5 1,5 

TOTAL 1.145 355 31,0 231 20,0 559 49,0 
FONT: Institut d'Estadística de Catalunya 
 
Les dades de mobilitat elaborades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), 
mostren que la mobilitat intermunicipal per desplaçaments residència-treball al municipi 
d’Arbúcies és important, però inferior als desplaçaments interns (figura 5.2.). El nombre de 
persones que es desplacen dins del municipi per treballar, és superior al nombre dels que 
van a altres municipis o vénen des de fora. Segons l’evolució de les dades en els anys 1991 
i 1996, veiem que es manté el nombre total de desplaçaments, però en valors absoluts a 
l’any 1996, respecte el 1991, els desplaçaments interns han disminuït, augmentant els 
desplaçaments intermunicipals.  
 
Les procedències de les persones que vénen a treballar a Arbúcies son majoritàriament 
Sant Hilari Sacalm i Breda. Altres orígens són Sant Celoni, Hostalric, Girona, Barcelona i 
Viladrau. En els desplaçaments des d’Arbúcies, les principals localitats on es traslladen són 
Barcelona, Hostalric, Girona, Sant Celoni, Sant Hilari Sacalm i Breda.  
 
El mitjà de transport utilitzat per als desplaçaments laborals és majoritàriament el vehicle 
privat. Tant en la mobilitat interna com en l’intermunicipal s’observa una tendència clara a 
l’augment de l’ús d’aquest vehicle.  
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MOBILITAT OBLIGADA PER DESPLAÇAMENTS 
RESIDÈNCIA-TREBALL (1996)

Desplaçaments 
dins del municipi

59%

Desplaçaments a 
fora del municipi

16%

Desplaçaments 
des de fora del 

municipi
25%

 
Figura 5.2. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball, 1996. 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
La mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi a Arbúcies és també important. El 
nombre de desplaçaments dins del municipi és superior als desplaçaments cap a fora i des 
de fora d’Arbúcies (figura 5.3). Els desplaçaments interns es realitzen majoritàriament a peu.  
Pel que fa a la mobilitat des d’Arbúcies a altres localitats per raons d’estudi, el nombre de 
desplaçaments en els anys 1991 i 1996 es mantenen i tenen com a principals destinacions 
Girona i Barcelona, i les poblacions de Sant Hilari Sacalm, Blanes, Vic i Cerdanyola del 
Vallès en segon terme. L’elevat nombre de desplaçaments als dos darrers municipis cal 
atribuir-lo a l’existència de la Universitat de Vic i de la UAB. Respecte al mitjà de transport, 
l’any 1996 el nombre de desplaçaments realitzats en transport col·lectiu i individual són 
similars.  
 
Pel que fa al nombre de desplaçaments d’estudiants que vénen a estudiar a Arbúcies, amb 
dades de 1996 s’observa que aquest és notablement superior al nombre de desplaçaments 
dels que van a estudiar fora. Els estudiants que vénen a Arbúcies provenen majoritàriament 
de Sant Hilari Sacalm, Hostalric i Breda. Més del 75% ho fan utilitzant el transport col·lectiu i 
la resta transports individuals o altres. La recent creació de centres de secundària a Sant 
Hilari i Hostalric ha reduït substancialment aquests desplaçaments cap a Arbúcies.  
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MOBILITAT OBLIGADA PER DESPLAÇAMENTS RESIDÈNCIA-
ESTUDIS (1996)
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60%

 
Figura 5.3. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudis, 1996. 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Comparant la mobilitat per desplaçaments residència-treball i residència-estudi, en ambdues 
situacions els desplaçaments dins del municipi són superiors als desplaçaments a fora i des 
de fora del municipi. Respecte al mitjà de transport utilitzat, en els desplaçaments per raó de 
treball s’utilitza majoritàriament el transport individual (al voltant del 70% dels 
desplaçaments), mentre que en els desplaçaments per estudi, aquest representa el mitjà de 
transport minoritari (aproximadament el 20%). En l’elevada utilització del vehicle privat dins 
d’Arbúcies possiblement hi tenen un pes considerable els desplaçaments al polígon 
industrial Torres-Pujals i a la zona industrial de ca l’Aulet.  
 
A les següents figures (figura 5.4. i figura 5.5.) es representen les principals poblacions amb 
les quals s’estableixen els fluxes de mobilitat total (residència-treball i residència-estudi), 
amb origen i destinació Arbúcies, respectivament. 
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MOBILITAT OBLIGADA TOTAL, ORIGEN ARBÚCIES (1996)
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Figura 5.4. Mobilitat obligada total, amb origen a Arbúcies. 1996 

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 

MOBILITAT OBLIGADA TOTAL, DESTÍ ARBÚCIES (1996)
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Figura 5.5 Mobilitat obligada total, destí Arbúcies. 1996 

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
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5.2.2 Intensitats de trànsit 

Les dades d’intensitat mitjana diària de trànsit (IMD) a la xarxa local i supralocal, pel que fa a 
les carreteres que formen part de la xarxa viària local es recullen a la taula 5.3.   
 
Taula 5.3. Intensitats mitjanes diàries (IMD) de trànsit a diversos punts de la xarxa 
supralocal. Xifres en vehicles/dia. (Entre parèntesi s’indica el percentatge de vehicles 
pesats). 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
GI-550 1305 1385 1441

(11%)
1478
(11%)

s/d s/d s/d s/d s/d

GI552/GI-553 3868
(10%)

4030 
(11%) 

4614
(12%)

3694
(12%)

4086
(11,6%)

4617
(8%)

3546 
(8,2%) 

4197 
(10,8%) 

4798
(8,9%)

GI-543 s/d s/d s/d 620 
(11,3)

s/d s/d s/d s/d s/d

FONT: Direcció General de Carreteres.  
 
Les dades disponibles, pel que fa a les carreteres de la xarxa local (GI-550 i GI-543) són 
incompletes. La carretera GI-552/GI-553, en el període 1990-1998 presenta variacions, però 
en conjunt manté un augment de la IMD. Els percentatges de vehicles pesats es troben 
entre el 8 i el 12%, valors força elevats. Algunes observacions de la Policia Local d’Arbúcies 
indiquen una disminució del trànsit de vehicles pesats a la carretera GI-552 arrel de la 
posada en funcionament de l’Eix Transversal; malgrat això, les dades no palesen clarament 
aquest efecte. 
 
Algunes dades sobre intensitats de trànsit es poden obtenir també a partir dels recomptes 
efectuats alhora que s’aturava els vehicles en tres punts d’entrada i sortida de la vila 
(passeig de la Palacagüina – Can Creus, Jacint Verdaguer – Jocavi, passeig Mossèn Antoni 
Serres), amb la finalitat de conèixer les motivacions i característiques dels desplaçaments. A 
l’apartat 5.2.5 s’indiquen els principals aspectes metodològics d’aquest mostratge. La 
metodologia detallada del procés i els resultats obtinguts es recullen a l’annex II. 
 
Pel que fa a les dades sobre la intensitat del trànsit, no s’han obtingut mitjançant un 
recompte detallat, però les informacions permeten indicar a tall orientatiu algunes 
característiques de la mobilitat als tres carrers indicats. El trànsit és més intens al carrer 
Jacint Verdaguer (com a referència de l’ordre de magnitud es situaria entre 55 i 275 
vehicles/hora), seguit del passeig de la Palacagüina (orientativament entre 30 i 140 
vehicles/hora). Les intensitats de trànsit són de l’ordre d’entre 30 i 60 vehicles/hora al 
passeig d’Antoni Serres. Tant al passeig de la Palacagüina com a Jacint Verdaguer les 
majors intensitats es produeixen aproximadament entre les 18:00 i les 20:30, tot i que en 
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aquest darrer vial hi ha també un altre període de màxima intensitat entre les 8:30 i les 
10:15. 
 

5.2.3 Mitjans de transport 

Segons les dades sobre el mitjà de transport utilitzat en els desplaçaments per mobilitat 
obligada (taules 5.1 i 5.2), s’han extrapolat els següents valors referits als desplaçaments 
cap a fora i des de fora la població (taula 5.4).  
 
Taula 5.4. Mitjans de transport utilitzats en mobilitat obligada intermunicipal 
DESPLAÇAMENT MITJÀ DE TRANSPORT 
 % Col·lectiu % Individual % Altres* 
Residència-treball 8 90 2 
Residència-estudi 61 29,5 9,5 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(*) Inclou els desplaçaments a peu  

 
En els desplaçaments residència-treball, cap a fora i des de fora de la població, s’observa 
l’ús predominant del transport privat i l’ús reduït del transport col·lectiu, contràriament als 
desplaçaments residència-estudi on s’utilitza en major proporció el transport col·lectiu. En 
aquest fet possiblement hi té un pes important el transport escolar, tot i actualment aquest 
ha disminuït, com ja ha estat comentat més amunt.  
 

5.2.4 Línies de transport públic regional 

a) Línies d’autobusos  
 
Existeixen dues companyies d’autobusos amb servei públic regular de transport de viatgers 
per carretera que cobreixen el transport intermunicipal i que s’aturen a Arbúcies: 
 
- Companyia  Hispano Hilariense SA: Línia Sant Hilari Sacalm-Girona  
- Companyia Autocars Barba SL : Línia Sant Hilari Sacalm-Barcelona   
 
Segons les dades facilitades per ambdues companyies, durant el període 1998-1999, el 
nombre total de viatges realitzats i per trajecte es manté. 
  
La taula 5.5. recull l’horari del servei entre Sant Hilari Sacalm-Girona de la companyia 
Hispano Hilariense SA, que té com a parades les poblacions de Breda, Riells/La Batlloria i 
Hostalric. 
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Taula 5.5. Línia Sant Hilari Sacalm-Girona. Empresa Hispano Hilariense SA 
De dilluns a divendres feiners 
ORIGEN DESTINACIÓ SORTIDES DURADA 
Arbúcies Girona 7:15 / 9:30* / 15:00/ 1hora 
Girona Arbúcies 11:15* / 13:25 / 19:30 1 hora 
 
Dissabtes feiners 
ORIGEN DESTINACIÓ SORTIDES DURADA 
Arbúcies Girona 7:30 1h i 10 minuts 
Girona Arbúcies 13:15  1 hora  
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Hispano Hilariense SA 
Servei en període lectiu escolar (de l’1 d’octubre al 19 de juny) 

 
A la taula 5.6. es mostra l’horari del servei de la companyia Autocars Barba SL, en la línia 
Sant Hilari Sacalm-Barcelona, des d’Arbúcies i que té com a parades Breda, l’estació de 
Breda, Sant Celoni, Villalba Sasserra, Llinars del Vallès, Granollers i Barcelona. A Arbúcies 
té una parada única a la plaça de Can Reus. 
 
Taula 5.6. Línia Sant Hilari Sacalm-Barcelona. Autocars Barba SL 
De dilluns a divendres feiners 
ORIGEN DESTINACIÓ SORTIDES DURADA 
Arbúcies Barcelona 6:50 / 13:20 1 hora i 40 minuts 
Barcelona Arbúcies 19:00 1 hora i 35 minuts 
 
Dissabtes feiners 
ORIGEN DESTINACIÓ SORTIDES DURADA 
Arbúcies Barcelona 6:50 / 14:20 1 hora i 40 minuts 
Barcelona Arbúcies 09:00 / 17:00 1 hora i 35 minuts 
 
Diumenges i festius 
ORIGEN DESTINACIÓ SORTIDES DURADA 
Arbúcies Barcelona 6:50 / 18:20 1 hora i 40 minuts 
Barcelona Arbúcies 09:00 / 21:15 1 hora i 35 minuts 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Autocars Barba SL 

 
En tots dos casos hi ha pocs serveis diaris. Pel que fa a la línia Arbúcies-Girona, si bé en els 
dies feiners hi ha més serveis, només hi  ha un servei els dissabtes feiners i no n’hi ha cap 
en els dies festius. 
 
La manca d’un horari de servei regular diari i amb una freqüència alta que cobreixi els 
serveis mínims i que faciliti la mobilitat diària és remarcable especialment pel que fa a la 
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mobilitat entre Arbúcies i les poblacions veïnes (Sant Hilari Sacalm, Breda, estació de Breda, 
Hostalric, Sant Celoni...), i sobretot considerant l’origen de la mobilitat obligada amb 
destinació a Arbúcies (figura 5.5). 
 
Algunes experiències prèvies d’oferir més serveis (servei Arbúcies-Tordera-Blanes i servei 
Arbúcies-costa gironina) no van obtenir bons resultats i es van retirar els serveis, tot i que no 
s’ha contrastat l’adequació a les necessitats reals o les possibilitats de potenciar amb més 
intensitat l’ús del transport públic.  
 
b) Transport ferroviari 
 
La població d’Arbúcies, pel que fa al transport ferroviari, no està ben comunicada, ja que 
l’estació més propera és a Breda i no existeix un servei diari de transport per carretera que 
enllaci amb els horaris de l’estació de tren i que faciliti la mobilitat diària.  
 
A Breda arriba la línia ferroviària Barcelona - Portbou per Granollers, per continuar en 
direcció Barcelona o Girona. Hi ha 10 serveis diaris cap a Maçanet-Massanes i 12 cap a 
Barcelona, amb freqüències molt baixes en hores que no són punta.  
  

5.2.5 Motivacions i característiques dels desplaçaments d’entrada i sortida de 
la vila 

Durant la recopilació d’informació per a l’elaboració d’aquest Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat a Arbúcies, i d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, es van realitzar 
diverses campanyes en les quals s’aturava els vehicles i es requeria als conductors perquè 
responguessin a un qüestionari sobre el seu origen i destí i les motivacions del 
desplaçament, així com altres aspectes d’interès. El mateix qüestionari es presentava a les 
persones que utilitzen el transport públic. Una primera campanya, que s’efectuà el mes de 
desembre, tenia per objectiu caracteritzar els desplaçaments habituals dels habitants 
d’Arbúcies, tant en dia feiner com festiu (dissabte). Una segona campanya realitzada per 
Setmana Santa tenia com a objectiu bàsic conèixer les característiques dels desplaçaments 
dels arbuciencs, però també els dels visitants que arribaven a la població amb motiu de les 
festes.  La metodologia utilitzada es sintetitza a la taula 5.7 i es descriu de forma detallada a 
l’annex II. 
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Taula 5.7. Fitxa tècnica del sondeig sobre característiques de la mobilitat  
 
PUNTS DE SONDEIG  
 
1. Passeig de la Palacagüina / Pça. de Can Creus (Entrada  - 1E - i Sortida - 1S -). 
2. C/ Jacint Verdaguer/JOCAVI  (Entrada  - 2E - i Sortida - 2S -). 
3.   Passeig de Mossèn Antoni Serres (Entrada  - 3E - i Sortida - 3S -). 
TP: Transport Públic (Pça de Can Creus). (Entrada  - TPE - TPS). 
 
HORARIS DE MOSTREIG 
 
A) Punts de sondeig de trànsit (1,2,3)  
 

Dia Sondeig Punt de sondeig Franges horàries 
dimarts, 14 desembre 
dimarts, 21 desembre 

1, 2 (7.00-8:00) / (8:30 - 9:30 - 10:15) / 
(10:45-11:30) / (16:45-17:45) / (16:45-

17:45) / (18:15 – 20:15)  
dimarts, 14 desembre 
dimarts, 21 desembre 

3 (12:30 – 14:30) 

dissabte, 11 desembre 1, 2, 3 (11:30-14:00) / (17:30-20:30) 

 

Dia Sondeig Punt de sondeig Franges horàries 
dijous, 20 d'abril 1, 2 (17.00-18:30) / (19:00-20:30) 

divendres, 21 d'abril 1, 2 (10:45-12:30) / (13:00-14:30) 

 
B) Punts de sondeig de transport públic (TP)  
 

Dia Sondeig Horaris arribades i sortides d'autocars 
dimarts, 14 i 21 de 

desembre 
Totalitat arribades i sortides 

dissabte, 11 de desembre 7:30, 10:35, 14:15, 14:20, 18:35 
dijous, 20 d'abril 20:30 (GIR-ARB), 20:35 (BCN-ARB) 

divendres, 21 d'abril 10:35 (BCN-ARB) 

 
NOMBRE TOTAL D’ENQUESTES: 852 
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En total es varen omplir 852 qüestionaris, 654 dels quals corresponen a feiners i dissabtes 
de l’hivern. Les dades corresponents a hivern i a Setmana Santa s’han tractat per separat, 
considerant a priori que la tipologia dels desplaçaments és diferent, ja que correspon a dies 
festius. Així mateix, dins de les d’hivern s’han considerat les diferències entre dia feiner i 
dissabte, ja que una primera aproximació a les dades mostra diferències prou marcades. 
S’han rebutjat les respostes que no eren clares o presentaven una fiabilitat en la seva 
interpretació. 
 
Pel que fa al tipus de transport utilitzat, es posa de manifest el reduït nombre de 
desplaçaments que s’efectuen amb transport públic, i l’ús predominant de l’automòbil 
particular, sobretot en dissabte (figura 5.6). El nombre d’ocupants per vehicle en dia feiner 
es situa majoritàriament en 1 (68,83%), seguit dels casos amb 2 ocupants (26,72%). En 
dissabte s’incrementa el nombre de casos amb més ocupants, tot i que els vehicles amb 1 i 
2 ocupants sumen el 74,85% (figura 5.7). Els valors mitjans són 1,3 ocupants per vehicle en 
dia feiner i 2 ocupants per vehicle en dissabte. 
 

Figura 5.6. Mitjà de transport utilitzat en els desplaçaments 
FONT: Elaboració pròpia a partir de treball de camp 
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Figura 5.7. Percentatge de vehicles segons nombre d’ocupants 

FONT: Elaboració pròpia a partir de treball de camp 
 
Pel que fa a l’origen dels desplaçaments que entren a la vila, hi ha diferències notables 
entre dies feiners i dissabtes (5.8). En dissabte, al passeig de la Palacagüina la major part 
dels vehicles que arriben provenen de diverses destinacions que no són ni el nucli 
d’Arbúcies ni els disseminats de la resta del municipi, i de fet és l’entrada on més majoritària 
és la presència d’altres municipis com a origen (els vehicles provenen de 20 municipis 
diferents, principalment Barcelona i Hostalric). Aquestes mateixes característiques es 
reprodueixen a l’entrada per Jacint Verdaguer, si bé la presència extramunicipal és menor 
que al passeig de la Palacagüina (12 municipis diferents molt repartits). L’entrada de 
Mossèn Antoni Serres és utilitzada majoritàriament per desplaçaments que tenen com a 
origen el disseminat d’Arbúcies. En dia feiner, disminueix notablement a totes les entrades la 
presència dels orígens extramunicipals i s’incrementen clarament els del disseminat del 
propi municipi, que assoleixen més del 90% a Mossèn Antoni Serres.  
 
Cal remarcar que, tot i que els nombres absoluts són baixos, es detecta una 
complementarietat entre l’origen dels vehicles que arriben pel passeig de la Palacagüina i 
els que arriben per Jacint Verdaguer. Mentre els primers vénen de la rodalia (Breda, 
Hostalric, Sant Celoni…) o bé de poblacions vinculades per l’A-7 (Barcelona, Sant Cugat del 
Vallès, Sabadell, …), els segons provenen de la rodalia o de municipis connectats per l’Eix 
Transversal (Girona, Vic, La Bisbal, Manlleu…).  
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Cap a nuclis disseminats 
d’Arbúcies 
 
Cap a la vila  

 
Cap a altres municipis 
 

N: nombre de vehicles  
Percentatge sobre el total de cada 
vial: 

12,6 % Feiners 
12,6%  Dissabtes 

Des de nuclis disseminats 
d’Arbúcies 
 
Des de la vila  

 
Des d’altres municipis 
 

N: nombre de vehicles  
Percentatge sobre el total de cada 
vial: 

12,6 % Feiners 
12,6%  Dissabtes 

DISTRIBUCIÓ SEGONS ORIGEN-DESTINACIÓ DELS VEHICLES QUE 
ENTREN A LA VILA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.8. Distribució segons origen- destinació dels vehicles que entren a la vila 
FONT: Elaboració pròpia a partir de treball de camp 
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Pel que fa a la destinació dels desplaçaments que entren a la vila (figura 5.8), en tots els 
carrers  considerats la destinació és el nucli d’Arbúcies de forma totalment majoritària, tant 
en dia feiner com dissabte, i l’entrada per Jacint Verdaguer presenta un percentatge notable 
(15%) que s’adrecen a Espinelves en dissabte.  
 
En dia feiner, considerant l’origen i el destí dels vehicles que arriben a la vila, es constata 
que més del 90% dels que arriben per la Palacagüina i per Jacint Verdaguer es queden a la 
vila, mentre que dels que entren per Mossèn Antoni Serres ho fan el 77%. En dissabte, les 
xifres són respectivament 98%, 76% i 55%; en aquest darrer cas (Mossèn Antoni Serres), un 
39% dels vehicles que arriben a la vila tenen com a destinació altres municipis, i per tant 
estan de pas a la població. 
 
En l’origen dels desplaçaments que surten de la vila (figura 5.9) també es presenten 
diferències segons el vial i el dia. En tots els casos els desplaçaments de sortida s’originen 
majoritàriament a la pròpia vila (tots superen el 80% en dissabte), i es redueixen 
marcadament en dia feiner, de forma paral·lela a un increment tant dels orígens 
extramunicipals com dels procedents del disseminat (únicament els d’origen extramunicipal 
disminueixen lleument a la Palacagüina). Per tant, hi ha una reducció dels desplaçaments 
cap a fora de la vila en dia feiner (conseqüència de l’autocontenció que té la vila en treball o 
estudis).  
 
La destinació dels vehicles que surten de la vila (figura 5.9) en dissabte per la 
Palacagüina i per Jacint Verdaguer és majoritàriament altres municipis (molt repartits, fins un 
total de 17 i 19 diferents respectivament). Tant en un cas com en l’altre s’incrementen les 
destinacions cap el disseminat d’Arbúcies en dia feiner, sense arribar a ser majoritàries. 
També en dia feiner, i tot i estar molt repartides, les destinacions majoritàries dels vehicles 
que surten per la Palacagüina són Hostalric i Breda; mentre que les majoritàries per Jacint 
Verdaguer són Sant Hilari i Girona. Les sortides per Mossèn Antoni Serres tant en dissabte 
com sobretot en feiner s’adrecen a punts del disseminat d’Arbúcies. 
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Figura 5.9. Distribució segons origen destinació dels vehicles que surten de  la vila 
FONT: Elaboració pròpia a partir de treball de camp 
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El comentari apuntat més amunt sobre la complementarietat en l’origen dels vehicles que 
entren per la Palacagüina i per Jacint Verdaguer es pot fer igualment pel que fa a 
destinacions, en relació a l’A-7 i l’Eix Transversal. 
 
En conjunt, i considerant els tres punts de sortida, en dia feiner Girona és la destinació més 
important (25 vehicles), seguida de Sant Hilari (21 vehicles), Hostalric (12 vehicles) i Breda 
(11 vehicles); a la resta de poblacions es dirigien 4 o menys vehicles. En dissabte les 
destinacions amb més pes són Sant Hilari (12 vehicles), Barcelona (10 vehicles), Breda (6 
vehicles), Girona (5 vehicles) i Blanes (5 vehicles); la resta de destinacions corresponen a 1 
o 2 vehicles cada una. 
 
Considerant l’origen i el destí dels vehicles que surten de la vila, en dies feiners hi ha un 
18,6 % que procedeixen d’altres municipis (estan de pas a la vila) i un 12,8 % que passen 
pel nucli urbà procedents del disseminat del propi municipi. De tots els vehicles que surten 
de la vila, un 49,1 % ho fan per anar a altres municipis, i un 45 % per adreçar-se a diferents 
punts del municipi d’Arbúcies. 
 
En dissabte, el 12,8 % dels vehicles que surten procedeixen d’altres municipis, i un 83,8 % 
procedeixen de la vila. De tots els que surten, un 55,6 % marxen fora del municipi 
d’Arbúcies, i un 25,6 % s’adreça a nuclis del disseminat del propi municipi. 
  
Pel que fa a l’origen dels usuaris del transport públic, el nombre de qüestionaris és molt 
baix i per tant escassament significatiu i poc fiable. Únicament es pot remarcar una utilització 
de l’autobús molt més important els dies feiners per part de persones que surten de la vila 
(el dissabte és tres vegades inferior) i que s’adrecen de forma clarament predominant a 
Girona (61% dels desplaçaments dels dies feiners). 
 
Finalment, la destinació dels escassos usuaris del transport públic que arriben a 
Arbúcies, és la pròpia vila en la totalitat dels desplaçaments.  
 
Pel que fa a les motivacions del desplaçament en dia feiner les més importants són per 
motius de treball, i es situen, segons el punt de control, entre el 71,6 % i el 59,4 % dels 
vehicles que entren, i el 71 % i el 68,7 % dels que surten. La segona motivació més 
important en dia feiner, dels vehicles que entren per la Palacagüina és fer les compres 
mentre que als altres dos punts és l’oci. Pel que fa als vehicles que surten, les compres són 
la motivació més important, excepte a la sortida per Mossèn Antoni Serres, on la motivació 
que ocupa el segon lloc és l’oci. Globalment, les dades es mostren a la taula 5.8. 
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Taula 5.8. Motivacions dels desplaçaments d’entrada i sortida de la vila d’Arbúcies. Valors 
en percentatges sobre el total de desplaçaments d’entrada o de sortida, amb vehicle privat o 
transport públic respectivament 
MOTIVACIÓ DIA FEINER DISSABTE 
 ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA 
VEHICLE PRIVAT     
N 207 169 103 116 
Treball 65,2 72,2 18,4 17,2 
Compres 8,7 5,9 15,5 25 
Oci-lleure-esports 9,7 4,7 39,8 41,4 
Altres 17,4 17,2 26,3 16,4 
   
TRANSPORT PÚBLIC   
N 8 28 5 9 
Treball 50 17,86 20 11,11 
Compres 0 10,71 0 33,33 
Estudis 0 10,71 0 11,11 
Oci-lleure-esports 0 0 0 0 
Gestions 12,5 0 0 0 
Visita a familiars / amics 25 14,29 80 33,33 
Deixalleria 12,5 35,71 0 0 
Altres 0 10,72 0 11,11 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de camp 
 
La freqüència amb la que es realitza aquell desplaçament (figura 5.10), en el cas de les 
persones que utilitzen el vehicle privat es situa majoritàriament en més de dos cops al dia, 
dos cops al dia i 1 cop al dia, en dies feiners, ja sigui per als que surten com per als que 
entren a Arbúcies. Si es considera els dies feiners i l’ús del transport públic, la major part 
dels desplaçaments es fan amb una freqüència més llarga, sobretot ocasionalment o 1 cop 
per setmana. En dissabte el viatge es fa sobretot amb una freqüència d’un cop per setmana 
o bé ocasionalment, si es realitza en vehicle privat. Els desplaçaments en dissabte i en 
transport públic es realitzen principalment 1 cop cada setmana o cada quinze dies. 
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Figura 5.10. Freqüència amb la que es realitza el desplaçament 
FONT: Elaboració pròpia a partir de treball de camp 
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Pel que fa al mitjà de transport utilitzat per fer aquell mateix desplaçament, considerant 
conjuntament els tres punts de control, l’ús del vehicle privat es situa a l’entorn del 93%, tant 
en dia feiner com dissabte. 
 
Els motius pels que les persones que opten pel transport públic escullen aquest mitjà 
són, en el 93% dels casos, perquè no tenen vehicle o carnet de conduir, cosa que permet 
suposar que utilitzarien el vehicle privat si tinguessin aquesta possibilitat.  
 
Entre les persones que utilitzen el transport públic poc o mai els motius d’aquest hàbit 
són diversos, tot i que majoritàriament responen que no hi ha servei al lloc on van (14,6 %), i 
que els horaris no els van bé (9,6 %). Altres respostes amb cert pes són que necessiten el 
seu vehicle pel tipus de feina que fan (7,5 %), la major llibertat i comoditat del vehicle privat 
(5,8 %) i que el recorregut no els va bé (5,5 %). Cal remarcar que hi ha un 7,2 % dels 
preguntats que addueixen manca d’informació o desconeixement.  
 
A la pregunta de què canviarien o millorarien del transport públic (figura 5.11) el 
qüestionar permetia respostes múltiples. Els canvis esmentats més vegades per les 
persones que es desplacen en vehicle privat es refereixen a l’increment de les freqüències 
(que assoleixen més del 30% de les respostes) i als canvis en els recorreguts, que són 
indicats tant pels preguntats en dia feiner com en dissabte; malgrat això, els canvis en el 
recorregut tenen més pes en les respostes corresponents a dies feiners que en dissabtes. 
Cal remarcar que en més del 20% de les respostes la persona contestava que no sabia què 
canviaria i que, en dissabtes, tenen un cert pes les respostes que indiquen que no 
canviarien res (quasi un 16%). 
 
Els usuaris del transport públic indiquen també majoritàriament que millorarien les 
freqüències, tot i que en segon lloc s’esmenta la rebaixa de preus. Cal remarcar que dins el 
bloc d’altres respostes, en dia feiner n’hi ha 7 (14%) que esmenten la possibilitat de 
combinar amb el tren. 
 
La gran majoria dels preguntats (71,9%) indiquen que si es fessin aquestes millores 
utilitzarien més el  transport públic. 
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Figura 5.11 Respostes sobre canvis en el transport públic 
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de camp 
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Finalment, pel que fa als qüestionaris en vacances de Setmana Santa, la gran majoria de 
vehicles que arribaven a la vila procedien de Barcelona, seguits a distància pels procedents 
de Girona i Sant Hilari. La destinació quasi absoluta de tots ells era la vila d’Arbúcies.  
 
Pel que fa als vehicles que sortien, en una gran majoria procedien de la vila. Els que sortien 
per la Palacagüina s’adreçaven pràcticament a parts iguals a altres municipis (sobretot 
Breda i Hostalric) i a punts disseminats d’Arbúcies, mentre que els que sortien per Jacint 
Verdaguer tenien majoritàriament com a destinació altres municipis (Sant Hilari i Girona 
principalment). 
 
El transport públic és utilitzat sobretot per persones d’altres municipis que arriben a la vila 
per quedar-s’hi. L’ús per part de persones que surten de la vila és pràcticament nul. 
 
Les motivacions del desplaçament és l’oci i el lleure a la Palacagüina i a Jacint Verdaguer, 
tant en les entrades com en les sortides, i la freqüència dels mateixos es reparteix entre 1 
cop per setmana i ocasionalment. El transport es realitza en vehicle privat en un 91,6% dels 
casos. 
 
Pel que fa a quines millores o canvis introduiria en el transport públic, els conductors dels 
vehicles privats indiquen majoritàriament que no ho saben o que incrementarien la 
freqüència. Les dades dels usuaris del transport públic són molt escasses i no permeten 
extreure’n informació significativa. 
   
En síntesi: 
- Les dades confirmen la relació intensa de la vila amb el seu propi territori municipal i amb 

altres municipis propers per raons laborals.  
- El fet que la freqüència dels desplaçaments en dies feiners s’efectuï majoritàriament 

diversos cops al dia, que els desplaçaments a altres municipis siguin una part important 
d’aquests desplaçaments, i que la millora en la freqüència sigui un canvi apuntat pels 
preguntats molt per sobre dels altres, obre la possibilitat objectiva d’estudiar increments 
de servei (freqüències, recorreguts, tipologia de servei d’acord amb els tipus d’usuaris 
potencials, etc.) que afavoreixin l’ús del transport públic. A això s’hi afegeix el factor 
subjectiu que la gent manifesti la seva predisposició a utilitzar el transport públic si 
s’introdueixen millores.  

- Es posa de manifest el paper de pol d’atracció laboral de la vila, però també com a lloc 
d’oci o lleure, com mostren les dades dels dissabtes i especialment dels dies festius, en 
els que la destinació de moltes persones que arriben a Arbúcies és la pròpia vila.    
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- A part de les relacions de mobilitat amb les poblacions veïnes properes, es mostra el pes 
de Barcelona i, sobretot de Girona, tot i que aquests desplaçaments llunyans són poc 
nombrosos en valors absoluts.  

 
 

5.3 Mobilitat intramunicipal 

5.3.1 Característiques de la mobilitat intramunicipal 

La informació sobre la mobilitat intramunicipal de què es disposa és reduïda, ja que  no 
existeix cap Pla de mobilitat ni estudis al respecte. La descripció s’ha fet a partir de les 
dades facilitades per la Policia Local, de les observacions realitzades durant el mostreig dels 
nivells acústics i de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

5.3.2 Intensitats de trànsit 

Les dades de les intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) a la xarxa viària local i 
supralocal, es representen al plànol 6. Els valors indicats s’han obtingut a partir de 
l’extrapolació del nombre de vehicles comptats durant el mostreig dels nivells sonors. A La 
majoria de carrers les IMD corresponen a una intensitat de trànsit molt reduïda (IMD <3.000 
vehicles/dia) i només en els carrers Germana Assumpta i l’eix Jacint Verdaguer-Doctor Geli- 
de l’Estenedor, presenten una intensitat més elevada de 3.000-7.000 vehicles/dia.  

Segons la Policia Local, els fluxos temporals de mobilitat vénen marcats pels horaris de 
treball de les indústries i de les escoles, de manera que les hores punta es centren 
aproximadament en els períodes 6:30 – 9:30, 12:00 – 14:00 i 17:00 – 20:00. 

Tot i que les intensitats no són remarcables, existeixen problemes de congestió en alguns 
punts coincidint amb els períodes de mobilitat laboral (període punta), com és al carrer de 
l’Estenedor i en concret a la cruïlla amb el carrer del Pont. Aquesta congestió és tan 
important que ha impulsat els treballadors de les zones industrials a autoorganitzar-se en un 
horari esglaonat de sortida dels llocs de treball. Un altre punt que presenta congestions és el 
carrer Francesc Camprodon, donada l’activitat comercial i de serveis del carrer que implica 
estacionaments en la zona blava, trànsit de vehicles de càrrega i descàrrega, etc. 
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5.3.3 Mitjans de transport 

Pel que fa a la mobilitat obligada, els mitjans de transport utilitzats, calculats a partir de les 
dades de les taules 5.1 i 5.2, es mostren a la taula següent (5.9).  
 
Taula 5.9. Mitjans de transport en mobilitat obligada dins d’Arbúcies 
DESPLAÇAMENT MITJÀ DE TRANSPORT 
 % Col·lectiu % Individual % Altres* 
Residència-treball 2,6 59,2 38,2 
Residència-estudi 0,6 17,2 82,2 
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(*) Inclou els desplaçaments a peu  

La taula 5.1 mostra que la major part dels desplaçaments per mobilitat obligada per motius 
de treball es realitzen amb transport individual i que l’ús d’aquest mitjà s’incrementa entre 
1991 i 1996, i disminueixen l’ús del transport col·lectiu i de la categoria altres, dins la que hi 
ha els desplaçaments a peu. Pel que fa als desplaçaments per motiu d’estudis (taula 5.2), és 
clarament majoritària la categoria altres, tot i que la tendència a l’increment de l’ús del 
vehicle privat també es manifesta en aquest cas. 

 

5.3.4 Xarxa principal dels recorreguts a peu i en bicicleta. Accessibilitat.  

El plànol 7 recull les zones de vianants actualment existents. Es localitzen al voltant de la 
plaça de la Vila, el carrer Major i el carrer del Vern. Cal esmentar, però, que els carrers que 
es troben més propers a la riera són carrers estrets i en conjunt es comporten com a carrers 
per a vianants. En el mateix cas es troben els situats al voltant del carrer del Castell. Es 
tracta de carrers que funcionen com a recorreguts a peu, tot i que no disposen d’una 
senyalització específica.  
 
No hi ha una xarxa d’itineraris en bicicleta que facin que els recorreguts siguin més 
permeables, segurs i accessibles a tots els col·lectius de la població, principalment a 
persones grans i nens o ofereixin l’opció d’utilitzar la bicicleta com a transport alternatiu.  
 
No està prevista la creació de noves illes de vianants, ni de recorreguts a peu i en bicicleta. 
El PGOTU d’Arbúcies no en fa cap referència concreta, però si que assenyala que vol 
impulsar un procés de zona de vianants i embelliment del nucli urbà amb normalització 
favorable a l’establiment comercial, proposta que seria interessant de plantejar lligada a 
criteris de connectivitat i accessibilitat que potenciessin la creació de recorreguts a peu i en 
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bicicleta. D’altra part el PGOTU apunta breument el foment dels itineraris d’esbarjo urbà amb 
la connectabilitat d’espais i parcs. 
No existeix cap Pla d’Accessibilitat, i no hi ha hagut actuacions d’eliminació de barreres 
arquitectòniques en carrers o edificis públics. S’han sol·licitat subvencions per poder realitzar 
actuacions en aquest sentit, però les gestions han resultat infructuoses. En els llocs de nova 
urbanització es preveu fer els carrers amb baixadors a les cantonades.  
 

5.3.5 Parc mòbil  

La composició tipològica del parc d’automòbils d’Arbúcies es reflecteix a les taules següents. 
La taula 5.10 presenta el parc de vehicles per tipus en xifres absolutes, i la taula 5.11 mostra 
les dades comparatives entre el municipi, La Selva i Catalunya.  
 
Taula 5.10 Parc de vehicles per tipus. Arbúcies (1991-1998) 

ANY TURISMES MOTOCICLETES CAMIONS I 
FURGONETES

TRACTORS 
INDUSTRIALS 

AUTOBUSOS 
I ALTRES 

TOTAL

1998 2.074 292 669 4 53 3.092 
1997 1.976 281 619 6 47 2.928 
1996 1.905 292 588 0 43 2.828 
1995 1.840 296 576 0 37 2.749 
1994 1.807 296 533 0 37 2.673 
1993 1.780 302 524 0 31 2.637 
1992 1.726 298 496 0 25 2.545 
1991 1.710 296 481 1 19 2.507 

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Taula 5.11 Parc de vehicles a Arbúcies, La Selva i Catalunya (1991, 1997) 
 ARBÚCIES LA SELVA CATALUNYA 
 1991 1997 1991 1997 1991 1997 
TURISMES 68,2 67.5 69.6 68.8 72.8 71.6 
CAMIONS I 
FURGONETES 

19.2 21.1 16.4 17.6 14.8 15.8 

MOTOS I ALTRES 12.6 11.4 14.0 13.6 12.4 12.6 
TOTAL 
AUTOMÒBILS 

2.507 2.928 57.981 72.373 3.053.654 3.568.524 

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Els índexs de motorització (nombre de vehicles per cada mil habitants) es mostren a la taula 
5.12 al llarg de la sèrie temporal 1991-1998. Segons aquestes dades, el parc de vehicles 
d’Arbúcies, en aquest període ha anat creixent paulatinament. Si es compara l’índex de 
motorització d’Arbúcies amb la sèrie temporal de la comarca de la Selva (taula 5.13), 
s’observa que es segueix la mateixa tendència en les diferents categories de vehicles, tot i 
que els valors totals comarcals es situen per sobre dels municipals.  
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Taula 5.12 Índex de motorització (vehicles / 1000 habitants). Arbúcies (1991-1998)  
ANY TURISMES MOTOCICLETES CAMIONS I 

FURGONETES 
TOTAL 

1998 430,83 60,66 138,97 649,29 
1997 457,73 65,09 143,39 678,25 
1996 441,28 67,64 136,21 655,08 
1995 379,54 61,06 118,81 567,04 
1994 375,29 61,47 110,70 555,14 
1993 373,71 63,41 110,01 553,64 
1992 373,27 64,45 107,27 550,39 
1991 375,82 65,05 105,71 550,99 

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya  
 
Taula 5.13. Índex de motorització (vehicles / 1000 habitants). La Selva (1991-1998)  

ANY TURISMES MOTOCICLETES CAMIONS I 
FURGONETES 

TOTAL 

1998 480,99 78,30 122,81 698,38 
1997 474,97 78,97 121,35 690,36 
1996 455,90 77,27 115,38 661,74 
1995 432,36 75,68 109,54 629,63 
1994 423,81 75,52 106,40 616,86 
1993 420,66 75,23 103,41 609,83 
1992 423,53 75,78 103,05 612,43 
1991 410,54 72,87 96,97 590,11 

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

5.3.6 Seguretat viària 

a) Passos de vianants 
 
Es localitzen passos de vianants en diversos punts de la xarxa viària bàsica (plànol 7): 
carrers del Doctor Geli, carrer de l’Estenedor, pssg. Mossèn Antoni Serres, carrer S. 
Folgarolas, carrer Germana Assumpta, carrer Francesc Camprodon, pssg. Doctor Carulla, 
pssg. de la Palacagüina i carrer del Sorrall. Aquests passos, però, són poc respectats pels 
conductors dels vehicles, d’acord amb l’opinió generalitzada per part de a població. Aquesta 
manca de respecte s’hauria d’atribuir, entre altres raons, a l’excés de velocitat dels vehicles i 
a la visibilitat deficient per part del conductor. 
 
b)  Senyalització 
 
Els passos de vianants presenten, en general, una deficient senyalització horitzontal. També 
es troben en mal estat algunes senyalitzacions verticals i horitzontals en altres punts 
(concretament senyals d’STOP i de limitació de velocitat), com en el cas del carrer del 
Sorrall i la cruïlla del carrers S. Folgarolas i el passeig Mossèn Antoni Serres. 
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c) Accidentalitat 

Segons les informacions de la Policia Local, en els accidents hi intervenen la Guàrdia Civil i 
els Mossos d’Esquadra, tant per als que tenen lloc dins el nucli urbà com fora. La Policia 
Local intervé en un primer moment per ordenar el trànsit i evitar altres problemes en el punt 
de l’accident. 

Les dades del Servei Català de Trànsit per a l’any 1999 indiquen que es varen produir un 
total de 4 accidents amb víctimes, tots ells a la zona urbana. Les característiques d’aquests 
accidents s’exposen a continuació: 

- GRAVETAT DELS FERITS:  
- morts: 1 
- ferits greus: 2 
- ferits lleus: 1 
 

- VEHICLES IMPLICATS: 
- vehicles lleugers: 3 
- vehicles de dues rodes: 2 
- vehicles pesats: 1 

 
En dos casos els accidents van ser atropellaments, que van produir un mort i un ferit greu. 
Els altres dos accidents corresponen a xocs frontals, que van produir dos ferits lleus. Només 
un dels accidents va ser en cap de setmana. Les dades detallades es recullen a l’annex II. 
 
Aquestes dades, però, no contemplen la totalitat els accidents que es produeixen a les 
carreteres del municipi. Segons testimonis dels habitants de la vila i de persones que 
desenvolupen la seva tasca laboral a l’Hospital d’Arbúcies, el nombre d’accidents és molt 
superior, i les dades només recollirien els accidents més propers al nucli urbà.  
 
Segons la Policia Local, els accidents –amb víctimes o sense- es registren principalment els 
divendres i els dissabtes a la nit. Aquest fet fa suposar que siguin deguts a un excés de 
velocitat i a una conducció temerària per part dels joves, que són majoritàriament el col·lectiu 
implicat en aquests. Segons la mateixa font, un altre motiu d’accidents de trànsit és l’efecte 
lliscant del paviment provocat per la pèrdua d’oli dels camions combinada amb l’aigua en els 
dies plujosos. Així mateix, a l’hivern les glaçades són un altre factor que provoca accidents.  
 
Segons la Policia Local, a la xarxa viària d’Arbúcies (nucli urbà i carreteres locals) no hi ha 
punts que presentin una conflictivitat específica. Malgrat això, els testimonis de les persones 
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de la vila indiquen que es produeixen repetidament accidents al revolt de la carretera GI-552 
proper al lloc de la Creu Roja, a l’entrada del polígon Torres Pujals i al revolt de la Galzerana 
dins el nucli urbà, entre altres indrets.  
 
La Policia Municipal porta un registre d’accidents i obre expedient dels mateixos, però les 
dades d’aquest registre no estan informatitzades, cosa que dificulta el tractament de la 
informació per fer un bon seguiment de l’accidentalitat.  
 

d) Educació vial 

La Policia Local realitza algunes activitats d’educació vial adreçades a les escoles.  
 

5.3.7 Aparcaments 

A més dels aparcaments lliures existents als carrers, Arbúcies disposa de dues zones 
destinades a l’aparcament regulat (zones blaves). Una està localitzada al voltant del nucli 
antic de la població, ocupant tot el carrer Sant Jaume i un tram del carrer Germana 
Assumpta, i l’altra ocupa el carrer Francesc Camprodon, amb un nombre total de 200-220 
places. Les zones blaves no estan equipades amb dispensadors de tiquets, sinó que els 
conductors utilitzen rellotge. Aquest sistema no permet controlar adequadament el temps 
d’aparcament dels vehicles. Així mateix, no es disposa de dades sobre el nivell d’ús.  
 
Pel que fa a places d’aparcament fora de la calçada, hi ha un aparcament municipal situat a 
la placeta de Can Reus, amb 46 places, que funciona també com a aparcament del Centre 
d’Assistència Primària, i un altre a l’avinguda dels Països Catalans, amb 120 places, al 
costat dels Centres d’Ensenyament CP Doctor Carulla i IES Montsoriu. Existeix un tercer 
aparcament a la zona del Prat del Moliner que és utilitzat per camioners i firaires. 
 
Està prevista l’entrada en funcionament de dos nous aparcaments de titularitat privada: 
- Aparcament del carrer Folgaroles, que es preveu que passi a ser de gestió municipal. 
- Aparcament del carrer Germana Assumpta, amb 350 places. 
 
Al plànol 6 estan grafiades les zones d’aparcament regulat i fora calçada existents i 
previstos. 
 
Pel que fa a la previsió d’aparcaments als edificis, el PGOTU estableix les places mínimes 
d’aparcament que s’hauran de preveure als edificis d’habitatges, edificis públics o privats, 
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edificis amb locals comercials i magatzems de venda, indústries i locals per a ús industrial, 
locals d’esbarjo, hotels, residències, edificis sanitaris i edificis culturals. 
 
Segons el planejament, els nous edificis resoldran les necessitats d’aparcament que generin 
(en habitatges, una plaça per a cada habitatge de 80 m2 i dues per a cada dos habitatges de 
menys de 80 m2). Potser caldrà analitzar la necessitat d’aparcament dels residents, ja que 
actualment el nombre de vehicles per família és superior a 1. 
 
La manca d’aparcaments és un problema important a la vila, difícil de solucionar perquè en 
el centre no hi ha sòl disponible. En aquests carrers cal tenir present que es concentren els 
comerços i serveis, cosa que genera una atracció d’usuaris, que si es desplacen en vehicle 
privat, incrementen la demanda d’aparcament, afegida a la dels residents. 
 
 

5.4 Percepció ciutadana en relació a la mobilitat 

Els resultats obtinguts a partir de l’enquesta de percepció realitzada a una mostra de 202 
individus el mes de desembre de 1999 reflecteix una baixa valoració del “nivell de trànsit” del 
municipi. Aquest aspecte, amb una mitja de valoració de 2,71  sobre una escala de 5 
constitueix l’element pitjor valorat de tots els aspectes ambientals plantejats (veure gràfic 
15.2.3). 
 
Aquesta baixa puntuació es complementa per les principals problemàtiques percebudes pels 
arbuciencs amb resposta espontània, on destaca que les deficiències més identificades es 
troben vinculades a la mobilitat. En aquest sentit "la manca d'aparcaments", amb un 12,6 % 
de resposta, i el trànsit amb un 8,2 % són el primer i segon problema percebut. 
 
En relació a la percepció dels hàbits de la població, la “utilització del transport públic” 
constitueix alhora l’acció que es considera menys  assumida per part de la població amb un 
valor mig de 1,51 en una escala de l’1 al 4, clarament per sota de la resta de resultats. Un 
55,0 % creu que els arbuciencs utilitzen "gens" el transport públic i un 35,6 % considerar que 
ho fan "poc". 
 
En el marc de les sessions d’anàlisi de la percepció per part dels agents socials i econòmics 
locals, els assistents van realitzar una identificació dels punts forts, punts febles, oportunitats 
i amenaces del municipi. 
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De tot el conjunt d’elements plantejats, analitzats globalment a l’apartat 15.6,  el medi natural 
constituí un dels àmbits temàtics dels que es van identificar més aspectes (7 respecte un 
total de 65). 
 
En consonància amb la percepció obtinguda a l'enquesta telefònica, 5 d'aquests aspectes es 
definien com a punts febles, vinculats a l'ús excessiu dels cotxes, la deficiència del transport 
públic, la manca de places d'aparcament, les deficiències de seguretat de la xarxa vial, i la 
dificultat d'accés als nuclis de població més dinàmic per la localització de la vila. 
 
En clau positiva es considerava una oportunitat la possibilitat d'un accés més directe a 
l'autopista, i com a punt fot l'existència de l'Eix Transversal que ha facilitat les comunicacions 
de la vila amb la Catalunya interior. 
  
Taula 5.14. Elements percebuts identificats per part dels agents socials i econòmics en 
relació al medi natural 
Punts Forts Oportunitats 

• Eix transversal ha facilitat les 
comunicacions amb la Catalunya interior.

• Accés més directe a l'autopista 

Punts Febles Amenaces 

• Ús excessiu dels cotxes  
• Transport públic molt deficient 
• Manca de places d’aparcament 
• Dificultat d’accés als nuclis de població 

més dinàmics 
• Xarxa vial deficient en seguretat 

 
 
 
- 

 

FONT: Elaboració amb transcripció directa a partir de les sessions de participació 
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6. AIGÜES 

6.1 Recursos hídrics 

La conca hídrica que ocupa el terme municipal d’Arbúcies ocupa una superfície de 44,3 
km2 amb un subsòl format enterament per granit que està més o menys alterat en funció de 
la fondària i creuat per una xarxa complexa de dics postectònics. El sauló (granit 
descompost i sorrenc) de la capa superficial dóna molta permeabilitat al sòl, però, en canvi 
els dics poden actuar com a drens de les aigües subterrànies originant represes 
impermeables que eleven el nivell piezomètric que normalment està molt a prop de la 
superfície topogràfica provocant afloraments d’aigües subterrànies i subàlvees. 
 
El funcionament d’aquesta unitat és com la dels aqüífers al·luvials produint-se la recàrrega 
per flux subterrani o per infiltració pròpia de la riera i recs en circular per la seva llera o 
canal. Les aigües d’escolament superficial, les aigües subàlvees  i les aigües subterrànies  
tenen una interconnexió permanent i directa, llevat naturalment de les èpoques fortament 
seques. 
 
Tenint en compte les variables que influeixen en el balanç hídric de la conca de la riera 
d’Arbúcies (climatologia, característiques del sòl, massa forestal, extraccions, etc.) a la 
taula 6.1 s’indica el balanç hídric mitjà segons s’indica a l’Estudi preliminar per a la 
planificació hidrològica de la capçalera de la riera d’Arbúcies (1991) (Diputació de Girona, 
Diputació de Barcelona i Ajuntament d’Arbúcies): 
 
Taula 6.1. Balanç hídric mitjà  
RECÀRREGUES PLUVIOMÈTRIQUES 43,1 Hm3 
EVAPOTRANSPIRACIÓ 30,7 Hm3 
PLANTES ENVASADORES 0,5 Hm3 
RESERVES 4,3 - 2,8 Hm3 
ESCOLAMENT 8,5 Hm3 
EXTRACCIONS (agrícoles i domèstiques) 0,8 Hm3 
FONT: Estudi preliminar per a la planificació hidrològica de la capçalera de la riera d’Arbúcies.1991. 

 
Segons la taula 6.1 s’observa com el 70% de l’aigua de pluja es torna a l’atmosfera en 
forma de vapor degut a l’acció de l’evapotranspiració de la vegetació, sobretot de les 
masses boscoses, actuant com una gran bomba d’extracció d’aigua del subsòl. A la 
mateixa taula s’ha indicat el volum d’aigua d’escolament de la riera d’Arbúcies, així com les 
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reserves disponibles que en conjunt proporcionen uns 12 Hm3. Respecte a aquest volum, el 
consum d’aigua global del municipi (envasadores, agrícola i domèstic) representa 
aproximadament un 10% (1,3 Hm3), dels quals més del 60% retorna al medi. 
 
Tot i aquest balanç positiu, cal tenir en compte que dues característiques importants de la 
conca són que presenta un règim mediterrani amb una marcada època estival i que la 
regulació interanual és gairebé nul·la, és a dir, que les possibles reserves d’un any plujós 
no es mantenen per a l’any següent (CUSTODIO et al. 1993). Per tant, la problemàtica dels 
aprofitaments, segons la informació disponible se centra en els mesos d’estiu, amb una 
incidència directa sobre el cabal de la riera d’Arbúcies.  El desconeixement d’una part 
important de les concessions existents i sobretot dels volums d’aigua utilitzats dificulta la 
determinació de la problemàtica generada, sobretot a l’època estival de major consum. 
 
 

6.2 Abastaments d’aigua 

6.2.1 Les xarxes d’abastament públic 

La informació relacionada amb les xarxes d’abastament públic s’ha obtingut en alguns 
casos de les pròpies companyies subministradores i de l’Informe tecnicosanitari de les 
xarxes d’aigua de proveïment públic del municipi d’Arbúcies. 1999 (Dept. Sanitat i Seguretat 
Social). 
 
L’abastament d’aigua potable al nucli d’Arbúcies es realitza mitjançant quatre companyies 
subministradores. A la taula 6.2 s’han indicat les principals característiques de les quatre 
xarxes existents. 
 
A més d’aquestes xarxes indicades a la taula, existeixen altres subministraments d’aigua 
potable al càmping la Vall d’en Vidal, i a les cases de colònies Casal del Pau, El Congost, 
el Corral de Mataró i la de Sant Mateu. 
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Taula 6.2. Característiques de les xarxes d’abastament d’aigua al nucli urbà i a les 
urbanitzacions. 
NOM XARXA COMPANYIA SUB. N. USUARIS CAP. DIPÒSITS SUBMINISTRAMENT 
Aigües del 
Montseny 

JOAN CARBONELL 65 11 m3 2 pous  

Joanet SOREA 50 6 m3 1 pou  
Lleonart SOREA 2000 380 m 3 Riera de les Truites i reg del 

mig i 3 pous 
Abeuradors SOREA 3000 90 m3 Reg del Molí de les Pipes, reg 

del Pardal i dos pous 
Urb. El Colls Particular 40 475 m3 Mina 
Urb.Fogueres de 
Montsoriu 

Particular 34 
380 cap de set. 

508 m3 4 pous 

Urb.Joia del 
Montseny 

Particular 30 12 m3 1 pou 

Urb. El Mirador Particular 45 140 m3 2 pous 
Urb. El Palau Particular 100 25 m3 1 pou 
FONT: Informe tecnicosanitari de les xarxes d’aigua de proveïment públic del municipi d’Arbúcies. 1999.           
          (Dept. Sanitat i Seguretat Social). 
 

6.2.2 Característiques destacables de les xarxes d’abastament 

Les dues xarxes principals d’aigua del nucli urbà (Abeuradors i Lleonart) estan formades 
per una xarxa de canonades de material divers (PVC, fibrociment, polietilè) que presenten 
una elevada quantitat de pèrdues. S’ha estimat que l’aigua no comptabilitzada a les xarxes 
arriba fins a un 35% de l’aigua captada.  
 
La capacitat d’emmagatzematge d’aigua d’aquestes dues xarxes és baixa, sobretot la xarxa 
Abeuradors que només disposa de dipòsits de molt baixa capacitat. La reserva total 
disponible és de 791 m3, que és molt inferior a la demanda diària mitjana, que a l’època 
d’estiu pot arribar a 1500 m3/dia. Cal comentar que ja ha estat adjudicada la construcció 
d’un nou dipòsit de 1200 m3 per aquesta xarxa que permetrà regular i garantir tant la 
demanda com una  millor potabilització de l’aigua. 
 
Un dels principals problemes de les xarxes és que en alguns casos s’assoleixen baixos 
temps de contacte amb l’hipoclorit i que l’addició d’aquest clor no és automàtica. Aquesta 
deficient acció del clor ha ocasionat que alguns resultats analítics no compleixin la 
reglamentació tècnica sanitària (R.D. 1138/90) degut a la presència de diferents tipus de 
bacteris. Per altra banda, en algunes xarxes no es realitzen les anàlisis requerides en 
aquesta normativa, així com els registres d’aquestes analítiques i els de manteniment de la 
xarxa. En les xarxes petites és més dificultós donar compliment a les exigències sanitàries. 
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Un altre aspecte a destacar, és l’existència d’escomeses de plom, sobretot en la part antiga 
del nucli urbà. Les canonades d’aquest metall s’han de canviar per d’altres de més 
innòcues que no alliberin metalls a l’aigua que hi circula. 
 
En relació a la qualitat de les aigües, a part dels problemes derivats de la cloració cal 
destacar els següents: 
 
- La xarxa Lleonart presenta problemes de qualitat en èpoques de pluges fortes degut a 

la incorporació de partícules a l’aigua produint un increment de la terbolesa que 
sobrepassa el límit màxim admissible. 

- Les xarxes de les urbanitzacions del Mirador i el Palau presenten en determinades 
èpoques nivells de fluor superiors a 1,5 mg/l. 

- Puntualment la urbanització de Fogueres de Montsoriu, així com el pou del camp de 
futbol de la xarxa Lleonart es produeixen nivells elevats de manganès. 

 
Per últim s’ha considerat l’aspecte de l’obligatorietat d’instal·lació d’hidrants a les xarxes 
d’aigua potable, segons s’indica al Decret 241/94, així com també en l’aplicació de mesures 
de prevenció d’incendis forestals (Decret 64/95) en les urbanitzacions, les quals també han 
de disposar d’una xarxa d’hidrants pròpia. Actualment al municipi s’està ampliant la xarxa 
d’hidrants de forma que una gran part del nucli urbà ja està suficientment coberta. La xarxa 
no arriba al Polígon Industrial Torres i Pujals, i les indústries que requerien d’hidrants han 
hagut de construir dipòsits per complir la reglamentació per a la seva instal·lació. Pel que fa 
a les urbanitzacions, la major part d’elles no disposen dels corresponents hidrants per a la 
prevenció d’incendis. En alguns casos no existeix suficient pressió de l’aigua, ni canonades 
de diàmetre adequat (120 mm) per complir la normativa d’instal·lació d’hidrants. Així a la 
urbanització el Mirador existeixen 20 hidrants però de boca de 70 mm, quan la normativa 
exigeix que siguin de 100 mm. A la urbanització del Palau no s’hi pot instal·lar cap hidrant, 
però n’hi ha un a l’entrada de la urbanització propietat de l’Ajuntament. A la urbanització 
Joia del Montseny i a la de la Plana tampoc n’hi ha cap. 
 
Durant l’any 1997 la companyia d’aigües SOREA va realitzar l’estudi Pla Director de 
Millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable al municipi d’Arbúcies. En aquest treball 
es posa de manifest diferents mancances de la xarxa, i en el qual es realitzen un seguit de 
propostes de millores en relació a les captacions, a la millora de la qualitat, als dipòsits, a 
les sobreelevacions i a les canonades d’impulsió i distribució. Les valoracions econòmiques 
per executar aquestes millores es van definir en les següents partides: 
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- Xarxa en Alta: 
• Cost de les actuacions a curt termini: 59,8 milions de pessetes 
• Cost de les actuacions a mig termini: 69,5 milions de pessetes 

- Xarxa en Baixa: 
• Cost de les actuacions: 99,2 milions de pessetes 

 
Algunes de les actuacions proposades ja s’estan realitzant, entre aquestes destaquen 
l’ampliació de la xarxa d’hidrants i la construcció d’un nou dipòsit de 1200 m3 als 
Abeuradors. 
 

6.2.3 Altres captacions d’aigua del municipi 

A continuació es descriu breument altres captacions d’aigua que es produeixen al municipi i 
que no són de les xarxes d’aigua potable. 
 
a) Aigua de reg 
 El municipi d’Arbúcies disposa d’unes 90 Ha de conreu de regadiu distribuïdes 
majoritàriament al voltant del nucli urbà. Gairebé el 90% de l’aigua utilitzada per al reg 
prové de captacions superficials de diferents recs de la riera d’Arbúcies, mentre que la 
resta són aigües subterrànies de pous privats. 
El sistema de reg majoritari és per inundació, de forma que més del 50% de l’aigua 
utilitzada es torna a incorporar a l’aqüífer, fet que ajuda a regular, encara que de forma poc 
apreciable, el cabal de la riera. 
Les concessions d’aigua (superficials i pous) són poc conegudes. Algunes d’elles han 
deixat de realitzar-se, i per altra banda, un considerable nombre d’aprofitaments no estan 
inclosos en el Registre de l’Agència Catalana de l’Aigua. No existeix un inventari actualitzat 
de tots els aprofitaments, ni cap informació que pugui orientar de forma més fiable dels 
volums d’aigua utilitzats per al reg agrícola ni de les seves necessitats reals. 
 
b) Aigua de consum industrial.  
El consum d’aigua a la indústria (incloent les envasadores) està molt més controlat degut a 
l’aplicació de taxes (cànon de sanejament i d’infraestructures hidràuliques) que obliga als 
industrials a disposar dels corresponents comptadors de l’aigua d’entrada, ja sigui, tant si 
és un abonat de l’aigua de la xarxa potable, com si disposa de captacions pròpies.  Al 
contrari que l’aigua de reg, el consum d’aigua industrial prové en un 97% de captacions 
subterrànies. La major part d’aquest consum industrial (93%) prové de les quatre plantes 
envasadores d’aigua del municipi (Eycam-Perrier, Fontdor, Font Del Regàs i Sol Del 
Camp). 
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6.2.4 Consums 

a) Aigua d’ús domèstic 
 
 Degut a la dificultat d’obtenir els consums d’aigua subministrats per les diferents 
companyies, es va optar per sol·licitar aquesta informació a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
que com entitat recaptadora dels diferents impostos, disposa o hauria de disposar dels 
consums associats a les companyies. Segons aquesta font d’informació durant l’any 1998 
les companyies van facturar 181.647 m3 d’aigua. Considerant el nombre d’habitants del 
municipi s’obté un índex de consum de tant sols 102 l/Hab/dia. A la figura 6.1. S’ha indicat 
l’evolució d’aquest índex al llarg dels darrers cinc anys. 
 
Aquests valors són molt baixos comparat amb altres municipis (veure figura 6.2), on 
s’assoleixen uns índexs al voltant de 150 l/Hab/dia. Per tant, és probable que no estigui 
comptabilitzada tota l’aigua consumida en les diferents xarxes del municipi, i que aquest 
valor no sigui correcte. A la mateixa figura 6.2 s’ha indicat també l’índex de demanda 
d’aigua potable, que fa referència al volum d’aigua que entra a les xarxes d’aigua potable, i 
que també inclou, a més de l’aigua facturada, la que no es comptabilitza per diferents raons 
com ara pèrdues, avaries etc. Com s’ha indicat a l’apartat 6.2.2 a Arbúcies l’aigua no 
comptabilitzada pot representar més d’un 35% de l’aigua que entra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Figura 6.1. Evolució del consum d’aigua d’ús domèstic 

FONT: Agència Catalana de l’Aigua 
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Figura 6.2. Comparació dels índexs de consums domèstics i de demanda d’aigua 
potable 
FONT: Agència Catalana de l’Aigua i elaboració pròpia 
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disposen de pous propis amb indicació del consum on s’inclouen les indústries 
envasadores que són responsables del 93% del consum industrial. 
 
c) Aigua de reg  
 
El consum d’aigua de reg del municipi s’ha tingut que estimar en funció de les hectàrees de 
regadiu. Tenint en compte que el sistema de reg és per inundació s’ha considerat un 
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consum mitjà de 6.000 m3/Ha/any. Segons aquests valors, el consum d’aigua de reg s’ha 
estimat en 547.000 m3. 
 

6.2.5 Qualitat de les aigües 

a) Aigües de consum 

 
La major part de les aigües consumides al municipi provenen de la zona alta de la conca de 
la riera d’Arbúcies (zona de Parc o pre-Parc del Montseny) en la qual pràcticament no 
existeixen activitats que puguin afectar a priori la qualitat de les aigües. Per tant, la qualitat 
de l’aigua en aquesta zona és excel·lent, tant les superficials que provenen principalment 
de la riera de les Truites, com les subàlvies o subterrànies com és l’aigua utilitzada a les 
plantes envasadores. Es tracta d’aigües amb baix contingut en sals, fins i tot les 
subterrànies degut a la baixa dissolució dels materials que formen el sauló. 
 
Existeixen, però, alguns pous que puntualment poden presentar concentracions d’alguns 
components que superin la reglamentació técnico-sanitària. Es tracta dels pous de la 
urbanització de Fogueres de Montsoriu, així com el pou del camp de futbol de la xarxa 
Lleonart on ocasionalment es produeixen nivells elevats de manganès. Per altra banda, 
també l’aigua dels pous de les urbanitzacions del Mirador i el Palau presenten en 
determinades èpoques nivells de fluor superiors a 1,5 mg/l. 
 
En les aigües de la xarxa s’aconsegueix una correcta potabilització aplicant una cloració 
eficaç. I en cas que l’aigua estigui tèrbola sobretot quan plou, s’ha de realitzar una filtració 
que elimini les partícules en suspensió. 
 

b) Aigües superficials 

 
L’anàlisi de  la qualitat de les aigües superficials del municipi d’Arbúcies s’ha realitzat en 
base a l’informe Seguiment de l’estat ecològic de les aigües dels rius Llobregat, Besòs, Foix 
i Tordera  (PRAT, N. et al 1999). En aquest treball es determina l’estat ecològic dels rius a 
través de l’estudi de les característiques fisicoquímiques i sobretot biològiques de l’aigua 
així com de l’estat del bosc de ribera. Pels organismes aquàtics s’utilitza l’índex FBILL o el 
BMWP’ basats en l’anàlisi dels macroinvertebrats aquàtics, i pel bosc de ribera el QBR. A la 
taula 6.3 s’han indicat els rangs de qualitat segons els índexs FBILL i BMWP’. 
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En relació a la qualitat físico-química,  no es poden obtenir conclusions fiables degut al fet 
que, al tractar-se de mostres puntuals, les concentracions dels paràmetres més importants 
(amoni, fòsfor, etc.) no són representatius de la mitjana que pugui tenir l’aigua a cadascun 
dels punts de mostreig. En canvi, els índexs biològics permeten avaluar la qualitat mitjana 
de l’aigua en funció de l’alteració que puguin sofrir, en aquest cas els macroinvertebrats 
aquàtics, pels efectes a més llarg termini que puguin ocasionar diferents contaminants. 
 
Taula 6.3. Nivell de qualitat, segons els índexs FBILL i BMWP’ 
NIVELL DE QUALITAT FBILL BMWP’ 
1. Aigües molt netes 8 a 10 >100 
2. Aigües amb signes d’estrès 6 i 7 61-100 
3. Aigües contaminades 4 i 5 36-60 
4. Aigües molt contaminades 2 i 3 16-35 
5. Aigües extremadament contaminades 0 i 1 <15 
FONT: Seguiment de l’estat ecològic de les aigües dels rius Llobregat, Besòs, Foix i Tordera  (PRAT, N. et al 
1999) 
 
A la taula 6.4 s’han indicat els resultats obtinguts en els quatre punts mostreig de la riera 
d’Arbúcies. 
 
 Taula 6.4 Resultats dels índexs biològics de  la riera d’Arbúcies durant l’any 1998. 
ESTACIÓ DE CONTROL FBILL 

  Primav.                Estiu 
BMWP’ 

  Primav.             Estiu 
Les gatoneres- To18 10 10 166 234 
Font de les Pipes- To8 10 10 149 215 
El Pol- To 19 9 10 102 116 
Davant del restaurant Grions  10 6 143 51 
FONT: Seguiment de l’estat ecològic de les aigües dels rius Llobregat, Besòs, Foix i Tordera  (PRAT, N. et al 
1999). 
 
Els índexs biològics assolits en el tram de la riera d’Arbúcies fins a l’estació del Pol són molt 
acceptables obtenint-se la qualificació d’aigües molt netes durant els dos períodes de 
mostreig. Tot i això, a la part alta de la riera d’Arbúcies (estació de les gatoneres) ja es 
detecta la presència de fosfats (0,24 mg/l) a l’estiu. Per altra banda a l’estació del Pol es 
produeix un increment de les concentracions d’amoni, nitrats i fosfats degut a l’abocament 
de l’EDAR d’Arbúcies. És molt probable que l’índex biològic just aigües avall de l’EDAR 
sigui de menys qualitat, i que progressivament (al llarg dels més de 3 Km, des d’aquest 
punt fins al Pol) vagi millorant degut als efectes d’autodepuració de la riera. 
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A l’apartat 6.3.3 es comenta la qualitat de l’aigua de sortida de l’EDAR, amb la presència de 
quantitats importants de nitrogen i fòsfor. 

c) Aigües subterrànies 

 
En general la qualitat de les aigües subterrànies és bona. Tot i això es poden produir 
contaminacions puntuals a la zona de l’antic abocador així com en llocs on es produeixen 
abocaments d’origen industrial directament a llera pública (veure apartat 6.3.2). 
L’activitat agrària no genera cap incidència destacable. 
 
 

6.3 Aigües residuals 

Arbúcies disposa d’un sistema de sanejament format per la xarxa de clavegueram, els 
col·lectors interceptors i l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) que disposa d’un 
sistema de tractament biològic. 
 

6.3.1 La xarxa de clavegueram 

El manteniment i la gestió de la xarxa de clavegueram els realitza l’Ajuntament. Un dels 
principals problemes que presenta la xarxa  és la dificultat d’alguns col·lectors d’absorbir 
l’aigua de pluja. Actualment però existeix un projecte aprovat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua de Desconnexió de les aigües blanques de la xarxa de clavegueram a Arbúcies. En 
aquest projecte es preveu l’arranjament del Torrent dels Capellans amb un doble col·lector 
per a aigües residuals i pluvials, i la separació de pluvials al barri del Castell i la Carretera 
Nova. També es produeixen problemes d’absorció d’aigua pluvial que prové del Turó del Pi, 
ja que el col·lector que aboca a la riera té un diàmetre petit. 
 
Els aspectes a destacar més importants en relació a la gestió de la xarxa de clavegueram  
són la manca d’un Pla de Manteniment i d’una cartografia actualitzada de la xarxa, fet que 
dificulta les tasques d’arranjament i millora. Cal dir, però, que existeix una taxa de 
clavegueram que serveix per recaptar fons destinats a la millora de la xarxa. 
 
La xarxa de clavegueram recull la totalitat de les aigües residuals del nucli urbà, existeixen 
però, alguns petits abocaments d’algunes cases del carrer Camprodon a la part del darrera, 
per on passa el rec de les Monges on s’hi incorporen aquestes aigües brutes. 
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A la xarxa de clavegueram també s’hi incorporen les aigües de les indústries ubicades al 
nucli urbà, entre aquestes destaquen les empreses JOCAVI i SOL DEL CAMP. La xarxa de 
clavegueram també arriba fins al polígon industrial Torres Pujals, però només fins a l’alçada 
de l’empresa Beulas SA que també hi està connectada. 
 

6.3.2 Abocaments d’aigües residuals 

Com ja s’ha comentat les aigües residuals urbanes i industrials del nucli urbà estan 
connectades al sistema de sanejament d’Arbúcies. L’Ajuntament d’Arbúcies  és una 
Administració Actuant en sanejament d’aigües residuals, i com a tal, responsable del 
correcte funcionament del sistema de sanejament (col·lectors i EDAR). Per aquest motiu es 
va elaborar l'ordenança reguladora de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al  
clavegueram, destinada sobretot a controlar els abocaments d'origen industrial per garantir 
el compliment  d’uns valors màxims de contaminants a les aigües abocades. 
 
Les inspeccions i controls dels abocaments industrials a la xarxa de clavegueram, o bé, a 
llera pública, els realitza l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Els nuclis de població no connectats al sistema de sanejament són la urbanització 
Fogueres de Montsoriu, els Colls i el nucli de Joanet. En aquests llocs existeix un 
tractament de les aigües mitjançant fosses sèptiques. 
 
En relació als abocaments industrials, cal destacar la situació de les instal·lacions del 
polígon industrial Torres Pujals, que excepte les empreses BEULAS SA i FUNDIPOL, 
aboquen les seves aigües a la llera pública, desprès de tractar-les normalment per fosses 
sèptiques. En aquesta zona destaquen els abocaments de l’empresa INDCAR. De la zona 
del polígon només les indústries BEULAS i FUNDIPOL han realitzat una declaració 
industrial, mentre que la resta són de tipus domèstics, és a dir, que només generen aigües 
residuals dels sanitaris. 
 
Les empreses envasadores llevat de SOL DEL CAMP també aboquen a llera pública, amb 
volums d’abocament important com ara la FONTDOR i EYCAM-PERRIER degut al rentat 
d’envasos de vidre.  
 
Cal destacar, finalment els abocaments a llera pública de les aigües residuals de les 
indústries del polígon Cal Moliner, així com de les empreses INDEL (amb depuradora 
pròpia), AYATS, NOGE i ARBÚCIAS INDUSTRIAL. 
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Pel que fa a la qualitat dels abocaments industrials, segons les inspeccions realitzades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua existeixen problemes de qualitat a les següents empreses: 
 
- NOGE SL 
- INDÚSTRIA AUXILIAR DE CARROCERIAS 
 
Per últim cal senyalar l’abocament puntual d’aigües colorades a la riera Xica que 
previsiblement poden procedir de l’empresa JOCAVI. 
 

6.3.3 Tractament de les aigües residuals 

Les aigües residuals de la xarxa de clavegueram són tractades a l’EDAR  d’Arbúcies. Les 
aigües són recollides en els col·lectors interceptors, que en alguns trams presenten 
deficiències destacables. Actualment, existeix un projecte aprovat per l’Agència Catalana 
de l’Aigua d’arranjament d’alguns trams dels col·lectors, tal com està indicat al projecte 
Millora dels col·lectors en Alta d’Arbúcies. En una primera fase està previst arranjar el 
col·lector fins al pont Vermell, i en una segona fase des del Pont Vermell a l’institut. 
Aquestes obres, juntament amb les de separació de pluvials de la xarxa de clavegueram 
solucionaran notablement els problemes actuals d’abocaments d’aigües residuals a la riera 
que en èpoques de pluja surten pels sobreexidors, així com les fuites dels col·lectors 
interceptors que estan malmesos. 
 
L’EDAR d’Arbúcies és una estació de depuració biològica  on hi ha les següents fases de 
procés: 

- Desbast 
- Separació de greixos 
- Digestió biològica 
- Decantació de fangs 
- Espessidor de fangs 

 
La qualitat de l’aigua de sortida és acceptable però es produeixen problemes puntuals que 
afecten al rendiment de la instal·lació. Per una banda, es produeixen entrades d’aigua amb 
elevada càrrega contaminant, sobretot de nitrogen i fòsfor, que afecten a la desnitrificació 
de l’aigua, i que afavoreixen el creixement de bacteris filamentosos que dificulten la 
decantació dels fangs.  Per altra banda, en èpoques de pluja entra una elevada quantitat 
d’aigua de pluja a l’EDAR, que dilueix molt les aigües urbanes afectant també el creixement 
bacterià a la bassa de digestió. 
 



6. Aigua 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

143

A la taula 6.5 S’ha indicat els valors mitjans de diferents paràmetres de qualitat de l’aigua 
d’entrada i sortida de l’EDAR. 
 
Taula 6.5. Valors mitjans dels paràmetres de qualitat d’entrada i sortida a l’EDAR. 
Valor mitjà DBO5 

(mgO2/l) 
DQO 
(mgO2/l) 

MES 
(mg/l) 

NTK 
(mgN/l) 

PO4 
(mgP/l) 

ENTRADA 251 499 239 62,9 54,7 
SORTIDA 18 65 23 24,5 11,2 
FONT: Informe Mensual d’Explotació. EDAR d’Arbúcies. Desembre 1999. 
 

Com es pot observar els valors de nitrogen i fòsfor no compleixen amb els límits 
d’abocament a zones sensibles que són fins a un màxim de 15 mgN/l i de 2 mgP/l per a 
cadascun d’aquests respectius paràmetres. 
 
Durant l’any 1999 a l’EDAR es van tractar 548.796 m3 d’aigua residual. 
 
Un aspecte important a destacar sobre l’EDAR és la problemàtica de generació de pudors 
que principalment provenen de la gestió dels fangs, els quals queden anòxics a 
l’espessidor generant problemes d’olor durant la seva deshidratació. La proximitat d’unes 
escoles, d’algunes vivendes així com de diversos establiments ha generat queixes per 
l’emissió d’olors. 
 
 

6.4 La gestió de l’aigua. Una visió integral 

6.4.1 El cicle de l’aigua utilitzada al municipi 

A la figura 6.3 s’ha indicat com es realitzen els abastaments i consums d’aigua al municipi i 
també s’hi s’exposa una visió global dels consums i gestió de l’aigua. 
 
Com es pot observar, una gran part del consum (aproximadament un 60%) prové d’aigües 
superficials, ja sigui de les captacions per al subministrament d’aigua potable, o de l’aigua 
de reg. En canvi, el sector industrial consumeix majoritàriament aigua subterrània de 
captacions pròpies. El consum global d’aigua de tots els sectors s’ha estimat en 1,35 Hm3, 
dels quals 0,73 Hm3 (54% del consum) retornen al sistema hídric, ja sigui per abocament 
directe, abocament a la xarxa de clavegueram o per infiltració al subsòl. 
 



Document I. Anàlisi i Diagnosi de l’estat actual 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001. MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

144

En relació als consums, el sector que més consumeix és l’agrícola (40,3%), seguit de 
l’industrial (38,8%) i el domèstic (13,4%). 
 
Els sectors domèstic i industrial generen aigües residuals que és necessari tractar i depurar 
per ser abocades en bones condicions a llera pública. Així les aigües del nucli urbà 
(urbanes i industrials) es depuren a l’EDAR d’Arbúcies, mentre que altres indústries 
disposen de sistemes de tractament propis per poder abocar les seves aigües residuals a 
llera pública. 
 
El sector agrícola es caracteritza per utilitzar un volum molt important d’aigua amb una 
eficiència molt baixa, degut al fet que el sistema de reg majoritari és per inundació. 
 

6.4.2 Les administracions competents 

Pel que fa a les responsabilitats de la gestió de l’aigua, aquesta recau en diferents 
administracions. Tot i això, amb l’aplicació de la Llei 6/1999 d’ordenació, gestió i tributació 
de l’aigua i amb la recent creació de l’Agència Catalana de l’Aigua que assumeix les 
funcions que exercien la Junta de Sanejament, la Junta d’Aigües i la Direcció General de 
Política Hidràulica, s’ha creat un nou marc d’actuacions que encara s’han d’implementar. 
És el cas per exemple de la creació de les Entitats Locals de l’Aigua, que tal com preveu la 
llei 6/1999 estaran emmarcades com una associació de municipis d’una mateixa conca o 
subconca i que tindran competències en els següents àmbits: 
 
- Abastament d’aigua potable 
- Gestió del clavegueram i sanejament d’aigües residuals (control d’abocaments al 

clavegueram i gestió de l’EDAR) 
- Control sanitari de les aigües residuals 
- Exercici de funcions que estableixi la Llei 6/1999 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua assumeix les competències de planificació, concessions i 
assignació de recursos, establir un nou cànon únic de l’aigua, definir el reglament de 
sanejament, controlar els abocaments directes a llera pública,  entre altres. 
 
El Departament de Sanitat continuarà controlant o supervisant la qualitat de l’aigua de 
consum humà  (xarxes d’abastament, envasadores,..). 
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6.5 Percepció ciutadana en relació a l'aigua 

Els resultats obtinguts a partir de l’enquesta de percepció realitzada a una mostra de 202 
individus el mes de desembre de 1999 reflecteix una valoració mitja-alta del “consum de 
l’aigua”  del municipi. Aquest aspecte amb una mitja de valoració de 3,83 sobre una escala 
de 5 constitueix un dels elements millor valorats de tots els aspectes ambientals plantejats. 
(veure gràfic 15.2.3). 
 
Respecte a la valoració de “consum de l’aigua”  destaca l’alt percentatge de consultats que 
consideren que està “bé” (65,3%). 
 
En relació a la percepció dels hàbits de la població, “l’estalvi d’aigua” constitueix una de les 
accions que es consideren menys assumides per part de la població amb un valor mig de 
2,24 en una escala de l’1 al 4. El 43,1 % dels consultats consideren que els habitants del 
seu municipi estalvien “poc” l’aigua. 
 
Cal destacar un alt percentatge (12,4 %) de les persones consultades que respon “no ho 
sap”, que  indica la dificultat dels enquestats per valorar una acció que es realitza en l’àmbit 
privat. 
 
En el marc de les sessions d'anàlisi de la percepció per part dels agents socials i 
econòmics locals, els assistents van realitzar una identificació dels punts forts, punts febles, 
oportunitats i amenaces del municipi. 
 
Es pot remarcar que la pràctica totalitat dels elements plantejats són punts febles (5 punts 
febles en front un total de 6) (veure taula 6.6) i que reflecteix una visió negativa del cicle de 
l’aigua al municipi. S'identifiquen punts febles, tant a nivell de recursos hídrics – disminució 
del cabal de la riera, assecatge de pous, manca d’informació del consum de l’aigua de les 
plantes embotelladores –, l’abastament – mala qualitat de l’aigua –, com el sanejament –
olor de la depuradora –. 
 
Malgrat tot, es destaca la qualitat de l'aigua de reg, vinculada amb la qualitat dels productes 
agrícoles i no s'ha trobat identificat cap oportunitat ni cap amenaça. 
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Taula 6.6. Elements identificats per part dels agents socials i econòmics en relació a l’aigua 
(transcripció directa). 

Punts Forts Oportunitats 

• Qualitat de l’aigua de reg i els productes agrícoles. –– 

Punts Febles Amenaces 

• Disminució del cabal de la riera d’Arbúcies. 
• Olors de la depuradora 
• Mala qualitat de l’aigua 
• Manca d’informació del consum d’aigua de les plantes 

envasadores 
• Pous secs i reducció cabals de la riera. 

–– 

FONT: Elaboració pròpia  

 
 

6.6 Grau de compliment de la normativa vigent 

6.6.1 Aigües d’abastament 

Existeixen problemes puntuals per garantir la potabilitat de les aigües a la urbanització de 
Fogueres de Montsoriu (presència de manganès). Per altra banda, també l’aigua dels pous 
de les urbanitzacions del Mirador i el Palau presenten en determinades èpoques nivells de 
fluor superiors a 1,5 mg/l, superant els valors màxims admissibles indicats al Real Decreto 
1139/1990 sobre la Reglamentación Técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de 
calidad de las aguas potables de consumo público. En general cal millorar l’eficàcia de les 
desinfeccions i implementar els registres dels controls de qualitat i de manteniment dels 
titulars de les xarxes d’aigua del municipi. 
 

6.6.2 Aigües residuals 

Existeixen algunes indústries que puntualment o de forma continuada no compleixen amb 
els límits d’abocament a llera pública (Real Decreto 849/1996 que aprueba el Reglamento 
del Dominio Publico Hidráulico, que desarrolla los títulos I, IV, V VI y VII de la Ley 29/1985 
de Aguas). 
 
A part dels petits abocaments d’aigües residuals domèstiques que aboquen al reg de les 
Monges totes les aigües residuals del nucli urbà estan connectades a l’EDAR d’Arbúcies. 
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Pel que fa als abocaments industrials a la xarxa de clavegueram no s’han pogut detectat 
incompliments dels límits indicats a l’Ordenança reguladora de l’ús i els abocaments 
d’aigües residuals al  clavegueram.  En canvi, segons la càrrega contaminant que arriba a 
l’EDAR és previsible que alguns abocaments industrials sobrepassin els límits indicats a 
l’Ordenança. 
 
Respecte a l’abocament de l’EDAR d’Arbúcies no es compleixen els límits d’abocament de 
nodriments a zones sensibles com és tota la Conca del Tordera i que són fins a un màxim 
de 15 mgN/l i de 2 mgP/l (Real Decreto 509/1996 por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas). 
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7. RESIDUS 

7.1  Residus sòlids urbans 

7.1.1 Producció i caracterització de residus sòlids urbans 

Durant l’any 1999 a Arbúcies es van produir 2.382 tones de residus sòlids urbans, amb un 
índex de producció de 1,29 kg/Hab/dia, valor inferior a l’obtingut per a Catalunya a l’any 
1999 de 1,49 kg/Hab/dia. A la figura 7.1 s’ha indicat l’evolució d’aquest índex des de l’any 
1996, observant-se una estabilització durant aquest últim període. Pel que fa a nivell 
comarcal, el valor de l’índex per a l’any 1999 és de 2,3 kg/Hab/dia, valor  elevat respecte la 
mitjana catalana, fet que fa referència al caràcter turístic de la comarca  (veure figura 7.2).    
 
A la figura 7.3 s’ha indicat la composició dels residus sòlids urbans, en base a una recent 
caracterització dels residus que entren a la planta de tractament del Maresme i que s’ha fet 
extrapolable a la comarca de la Selva. Com es pot observar, la major part dels components 
són valoritzables, destacant  la matèria orgànica que inclou gairebé la meitat dels materials 
de la brossa domèstica (48,6%) i els residus d’envasos, que representen el 29,6% del total 
de residus generats. 
 

Figura 7.1.  Evolució de l’índex de producció de residus sòlids urbans a Arbúcies. 
FONT: Ajuntament d’Arbúcies. Consell Comarcal de la Selva. 
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   Figura 7.2.  Comparació de l’índex de producció de residus durant l’any 1999. 
   FONT: Ajuntament d'Arbúcies. Consell Comarcal de La Selva. Junta de Residus. 

 
 

Figura 7.3. Composició de la bossa de deixalles a l’entrada de la planta de Tractament de                  
Residus del Maresme. 1998. 

   FONT:  Junta de Residus. 
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7.1.2 Infraestructures de recollida, transport i tractament de residus 

a) Infraestructures 

 
A nivell d’infraestructures de gestió de residus, destaca la posada en funcionament a 
principis de l’any 1999 de la deixalleria municipal, ubicada sobre els terrenys de l’antic 
abocador d’escombraries (accés des del Passeig de Palacagüina, agafant la carretera del 
Torrent del Minyó). En aquesta instal·lació es poden portar qualsevol tipus de residus en 
petites quantitats, de forma que se separen els que són valoritzables. Els residus tòxics i 
perillosos recopilats són gestionats per l’empresa CESPA que els transporta a la seva 
planta de Montmeló. Actualment, no es disposa d’informació sobre les quantitats de residus 
gestionats a la deixalleria, així com tampoc el número d’usuaris i els tipus de residus 
aportats. Recentment s’ha començat a complimentar una fitxa on es recullen dades dels 
vehicles, tipus de residus i procedència dels usuaris. 
 
La recollida de RSU s’efectua majoritàriament porta a porta. És per això, que sols 
existeixen alguns contenidors de  recollida unitària a punts concrets. També, cal mencionar 
la  iniciativa d’efectuar la recollida a les cases de pagès, posant contenidors a 5 punts 
concrets, iniciativa que passarà a ser operativa a partir dels propers mesos.  
 
Pel que fa als contenidors de recollida selectiva, a l’any 1999 es comptava amb 91 
contenidors (54 destinats a la recollida de paper, vidre i envasos, i 33 a la recollida 
exclusiva de piles). Els residus  són recollits i transportats per les empreses 
concessionàries als diferents destins, indicats als apartats següents. 
 
Per als voluminosos, existeix un sistema de recollida porta a porta, amb trucada prèvia, per 
part de la Brigada Municipal, que alhora aprofita per  recollir paper i cartró. 

b) Recollida  i tractament de la brossa unitària 

 
La recollida unitària de residus urbans la realitza l’empresa A.J. RUZ S.L, mitjançant 
concessió vigent fins l’any 2001.    
 
Els residus recollits es porten a l’Abocador Comarcal, ubicat a Santa Coloma de Farners, i 
gestionat pel propi Consell Comarcal de La Selva. L’abocador, d’unes 178.000 tones de 
capacitat, va ser inaugurat l’any 1996, i serà clausurat a l’any 2001. Disposa d’un sol 
piezòmetre per controlar les irregularitats i de dues basses de lixiviats, el tractament dels 
quals s’efectua a través d’una planta d’osmosi inversa mòbil, que encareix significativament 
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la gestió. Fins a l’actualitat les inspeccions d’aquesta  instal·lació han estat realitzats per 
part de la Junta de Residus i la Junta de Sanejament. 
 
Una de les alternatives considerades davant la pròxima clausura, és l’ampliació de 
l’abocador de Lloret, que comptarà amb  una planta de tractament del lixiviat fixa, i es farà 
la recuperació del biogàs. El cost associat a l’entrada del residu a l’abocador es veurà 
incrementat en 100 o 200 pts/tona, i a més, s’hi hauran de sumar un increment de la  
despesa del transport fins a Lloret. S’està pensant en la possibilitat que Santa Coloma de 
Farners actuï com a lloc de transferència, per tal d’optimitzar el transport. 
 

7.1.3 Recollida selectiva. Reciclatge i reutilització dels residus domèstics 

La recollida selectiva dels residus està delegada al Consell Comarcal de La Selva. La recollida 
de paper i cartró va iniciar-se al 1996, la d’envasos al 1997, i al juny de 1998 la de matèria 
orgànica.  
 
Actualment, també es realitza recollida selectiva de piles en diferents contenidors repartits en 
varis establiments. També es realitza recollida de fàrmacs a la farmàcia del municipi adscrita a 
la recollida organitzada per la ONG Farmacèutics Mundi. Es desconeixen les quantitats 
recollides de piles i fàrmacs que poden arribar a uns centenars de quilos. No es realitza recollida 
de roba. A la figura 7.4 s’ha realitzat una descripció esquemàtica de com es realitza la gestió 
dels residus domèstics amb indicació de les empreses implicades. 
 
a) El vidre 
 
La recollida de vidre es va endegar l’any 1996. El servei és competència del Consell Comarcal 
de La Selva, i l’empresa que realitza el transport i tractament és Santos Jorge de Mollet del 
Vallès. Actualment, el municipi disposa de 18 contenidors de vidre, en els quals durant l’any 
1999 es van recollir 84,4 tones. A la figura 7.5, s’observa com s’ha anat incrementant les tones 
recollides. Aproximadament el percentatge de vidre reciclat és d’un 38% del vidre generat. Si es 
considera que el 100% del vidre recollit selectivament és residu d’envàs,  i que és reciclat en la 
seva totalitat, aquest percentatge superaria  l’objectiu mínim de reciclatge del 15% que marca la 
legislació per aquest tipus de residu per al juny de  l’any 2001 (veure Figura 7.7). 
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b) El paper 
 
Pel que fa al paper, la recollida la realitza a través del Consell Comarcal de la Selva l’empresa 
IACSA-BFI.  Al municipi existeixen 19 contenidors de paper, en els quals es van recollir 59,68   
tones durant l’any 1999. A la figura 7.5, s’observa també un increment de les tones recollides, 
les quals a l’any 1999 van representar aproximadament un 14,7% del paper generat. A partir de 
l’experiència catalana es considera que el 40% del paper i cartró recollits selectivament són  
residus d’envasos, i amb el 14,7% s’estaria prop de complir l’objectiu mínim de reciclar el 15%  
per al juny de l’any 2001, tot i que  la tendència a l’augment observada, fa pensar que s’hi 
arribarà amb facilitat. (Cal tenir en compte que en aquesta aproximació sols s’ha tingut en 
compte el reciclatge a partir dels residus municipals, fet que fa pensar en que el percentatge 
real de reciclatge seria major). 
 
c) Els  envasos 
 
En relació als envasos, la recollida la realitza a través del Consell Comarcal de La Selva 
l’empresa IACSA-BFI. Actualment, al municipi  hi ha 17 contenidors i durant el 1999 es van 
recollir 12,56 tones. Segons l’experiència catalana, del total de residus d’envasos recollits 
selectivament en el contenidor groc, un 58,6% són plàstics, un 12,38% són metalls i un 6,73 són 
bricks. Considerant aquests percentatges Arbúcies estaria reciclant un 31,8% dels residus 
plàstics generats, un 3,7 % dels residus metàl·lics, i un 4,2% dels bricks. Segons aquests 
percentatges s’estaria complint l’objectiu mínim del 15% que marca la legislació pels residus 
plàstics, però estaria lluny d’assolir l’objectiu en el cas dels residus metàl·lics i els bricks, per al 
juny de  l’any 2001. 
 
d) La matèria orgànica. 
 
La recollida selectiva de la matèria orgànica la realitza l’empresa A.J. RUZ S.L. Tot i que en 
alguns carrers la recollida s’efectua porta a porta degut a la problemàtica d’ubicació de 
contenidors, actualment, existeixen  35 contenidors de 240 L distribuïts per diferents carrers del 
municipi. En aquest sentit, també cal destacar els 32 contenidors destinats a la recollida 
selectiva per part dels grans productors (22 contenidors de 90 L per als petits productors, i uns 
10 contenidors de 120 L per als grans productors), i els 1.200 contenidors de 10 L per al procés 
de separació a l’interior de les llars.  Durant l’any 1999 es van recollir unes  94,15 tones. Val a 
dir, que el sistema de recollida porta a porta dificulta la participació de la població en la  
separació en origen d’aquests residus. 
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La matèria orgànica recollida selectivament es porta a la planta de Compostatge Comarcal 
ubicada al costat de l’abocador comarcal a Santa Coloma de Farners. Es va construir l’any 
1998, amb una inversió de 600 MPTA (Fons Europeu FEDER i Junta de Residus). És la 
segona que es va construir a nivell de Catalunya. L’explotació ha estat concedida a 
l’empresa  FCC (Fomento, Construcciones y Contratas). Arbúcies és un dels 7 municipis 
comarcals que actualment aporten matèria orgànica a aquesta instal·lació. 
 

La planta actualment està sobredimensionada, ja que té capacitat per 15.000 Tones anuals 

i se'n tracten unes 2.000. Un dels fets que fa que els índexs de recollida siguin baixos, és 

que en alguns dels municipis, sobretot a Lloret la recollida no s’efectua per mitjà de 

contenidors, sinó per bosses. 

 

A grans trets, les fases del compostatge que es realitzen a la planta són les següents: 

1) Pre-tractament: S’utilitza un llit de terra vegetal per extreure l’excés d’humitat del residu 

d’entrada. Seguidament, passa per un sistema mecànic que fa una primera 

homogeneïtzació del material i la separació d'impureses com els metalls pesants. Els 

principals problemes detectats han estat el poc ús per part de la població de bosses 

biodegradables, fet que propicia la introducció de fraccions de plàstic dins el procés. I 

també la deficiència alhora d’executar un grau d’homogeneïtzació més eficient. 

 

2) Maduració forçada: La maduració té lloc durant uns 15 dies en un túnel tancat, amb 

sondes de temperatura, humitat i oxigen. Aquest tipus de  digestió va associat a un alt 

consum energètic. Es proporciona aire  o es rega amb lixiviat dels propis residus 

depenent de les necessitats. El material que entra al túnel de maduració és una barreja 

d’una fracció de terra vegetal per a cada 2 de matèria orgànica.  L’aire que surt del 

túnel és conduït a un biofiltre. Actualment, el sobredimensionament del túnel de 

maduració és un factor limitant, ja que afecta a l’eficiència del procés. Cal dir, que una 

millor homogeneïtzació de les fraccions de matèria orgànica i la vegetal també faria 

augmentar el rendiment de la maduració.  

 

3) Maduració:  el material s’acaba de madurar a l’exterior, on és apilat sobre una 

plataforma coberta. En aquesta fase, les piles són regades amb aigua neta per no 

incorporar-hi patògens i es mantenen oxigenades per volteig mecànic. 
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4) Refinat final: el material ja compostat és refinat per un sistema mecànic, on també es 

produeix una separació d’impureses. Per últim, es realitzen les proves de qualitat 

(nivells de metalls pesants, grau de maduració, nivell d’impureses, presència de 

patògens,..)  

 

A la figura 7.5, s’observa que les tones recollides de matèria orgànica són majors en 
comparació amb el paper i el vidre, ara bé, si la lectura s’efectua sobre les tones totals de 
matèria orgànica que es generen,  Arbúcies només està reciclant un 9% de la matèria orgànica 
generada, i per tant, es tracta d’un percentatge baix. 
 
e) Percentatge de reutilització i reciclatge 
 
Per determinar les quantitats de residus domèstics reutilitzats o reciclats, s’ha considerat la 
quantitat de residus provinents de la recollida selectiva. En conjunt, durant l’any 1999 a Arbúcies 
es van reciclar 250,79 tones de residus, que equival a un 10,53 %  del total de residus generats. 
Aquest valor encara està molt lluny dels objectius indicats a les normatives vigents, però per 
sobre de la mitjana catalana que és del 4,9 %.  A la figura 7.6, on s’indica quin és el percentatge 
de recollida selectiva respecte el total dels residus municipals generats, s’observa un increment 
considerable a partir de 1998, que es relaciona directament amb l’inici de la recollida de matèria 
orgànica. 
 

7.1.4 Costos i taxes de la recollida de residus urbans 

Actualment la gestió de residus, tenint en compte les taxes aplicades, és deficitària. La despesa 
de la recollida i tractament dels residus  per a l’any 1998 es divideix en  diferents partides tal 
com s’ha indicat a la taula 7.1. 
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Taula 7.1. Descripció dels costos de recollida i gestió dels residus urbans per a l’any 1998.  

A.J. RUZ SL 

(Recollida escombraries + Recollida matèria orgànica) 
8.930.238   MPTA

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

(Servei d’Abocador + Servei recollida orgànica + Servei de recollida 
selectiva de paper-cartró, llaunes i piles) 

6.532.148   MPTA

CET MONTSENY GUILLERIES 

(Suport recollida selectiva paper-cartró + treballs per campanya 
recollida selectiva + cost del personal) 

269.903    MPTA

BRIGADA MUNICIPAL 

(Recollida d’escombraries + Neteja de fonts + Gestió de la 
deixalleria + Recollida de  voluminosos i de paper-cartró dos dies a 
la setmana).  

8.835.064   MPTA

TOTAL 24.567.353   MPTA
FONT: Ajuntament d’Arbúcies 

 
En aquesta taula de costos s’ha de sumar el cost  de la deixalleria municipal que ha estat de 
20.478.446 milions de pessetes. Si es considera un període d’amortització de 10 anys, i el fet  
que el cost ha estat subvencionat per entitats supralocals en gairebé un 30%, el cost total de 
gestió de residus cobert per part de l’Ajuntament durant l’any 1998 ha estat de 26.009.899 
milions de pessetes. 
 
Segons l’ordenança municipal  vigent a l’any 1998, la taxa d’escombraries per habitatge va ser 
de 8.500 pessetes i la taxa industrial i comercial variava entre 20.700 i 50.950 pessetes en 
funció de la naturalesa de l’activitat. La recaptació mitjançant aquestes taxes, incloent la part 
industrial i comercial, ha estat de 22.787.628 milions, cobrint només un  87,6 % del cost total. 
 
Tenint en compte el cost total de la deixalleria, la despesa total de la gestió de residus per a 
l’any 1998 seria de 26.615.198 milions, que representa un cost per habitant/any de 5.471 
pessetes. Ara bé, si es pretén analitzar exhaustivament el cost total de la gestió per habitant, 
aquest seria més elevat, ja que s’hauria també de tenir en compte, el cost per arbucienc 
associat a la construcció i a l’ús de les infraestructures de gestió de residus comarcals, és a dir, 
de l’abocador i la planta de compostatge, costos que són gestionats a nivell supralocal, i són 
més difícils de determinar.  
 
Les taxes per a l’any 2.000 han augmentat, i a més, s’han incorporat les taxes per a la recollida 
a les cases de pagès. La taxa per habitatge serà de 9.275 pessetes, i la taxa industrial i 
comercial pot variar en funció de la naturalesa de l’activitat des de 22.600 fins a 55.625 ptes. 
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Figura 7.4. Gestió dels residus domèstics d’Arbúcies 
FONT: Ajuntament d’Arbúcies. Consell Comarcal de La Selva.  
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APLICACIÓ DE LA LLEI 11/1997, de 24 d’abril, 
D’ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS 

% Residu 
d’Envàs  
segons 

Residu d’Envàs 
reciclat / Residu 
d’Envàs generat

Objectiu 
LERE per al 
juny del 2001

Plàstics
58,6%

Bricks
6,7%

Metalls
12,4%

Paper
1,9%

Vidre
1,0%

Rebuig
19,4%

100% del Vidre   38,2%  15% 

40% del Paper i cartró                14,7%        15% 

100% Plàstics   31,8%       15% 
 
 
 
100% Bricks   4,2%        15% 
 
 
 
100% Metalls   3,7%       15% 

Figura 7.7. Aplicació de la Llei 11/1997, de 24 d’Abril, d’Envasos i residus d’Envasos a
Arbúcies per a l’any 1999. 
FONT: Junta de Residus. Entitat Metropolitana de Medi Ambient. Elaboració pròpia. 
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7.2 Residus industrials 

7.2.1 Producció i caracterització dels residus industrials 

Segons dades facilitades per la Junta de Residus, l’any 1998, 16 indústries del municipi 
van realitzar la Declaració de Residus. Tot i que en aquesta relació d’indústries hi estan 
incloses les que generen més residus, el nombre d’indústries declarants és molt baix si es 
compara amb la quantitat d’empreses que l’haurien de realitzar (aproximadament unes 
117). El fet que molts establiments industrials incorporen els seus residus en els 
contenidors de brossa domèstica és la principal causa que impedeix la realització de la 
Declaració anual de Residus, ja que amb aquest sistema, les empreses no realitzen el 
control de la seva producció de residus. Tanmateix, cal remarcar que a Arbúcies no hi ha 
contenidors als Polígons Industrials, tot i que se’ls cobra la taxa de recollida de residus.  
 
Segons indica la normativa, els establiments industrials haurien de contractar els serveis de 
recollida d’empreses autoritzades i realitzar una gestió separada dels residus domèstics, 
evitant-se així la possible incorporació de residus tòxics i perillosos amb els residus urbans.  
 
En base a les dades de les declaracions, durant l’any 1998 es van produir 3.503 tones de 
residus industrials, de les quals 1.024 tones es van catalogar com especials, 1.064 tones 
d’inerts i 1.415 tones de no especials (veure figura 7.8). A l’annex IV s’ha inclòs la 
informació de les indústries declarants i les quantitats produïdes per a  cadascuna d’elles.  
 

7.2.2 Gestió dels residus industrials 

A la figura 7.8, també s’hi observen les dades sobre el  tractament dels residus industrials 
per a l’any 1998. En concret, 1.286 tones van anar a tractament o deposició controlada, i es 
va procedir a la valorització de 2.217 tones. 
 
Com es pot observar una mica més de la meitat dels residus industrials es reutilitzen o 
reciclen. Cal destacar que sols 2 indústries declarants superen les 500 T/any, ambdues 
envasadores. Les 3 indústries que produeixen més residus són envasadores i juntes 
generen el 65,5% dels residus industrials declarats. El tractament d’aquests residus es 
controla mitjançant els fulls de seguiment que lliura el transportista autoritzat a l’hora de 
recollir-los. 
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En canvi, per a la resta d’indústries que no realitzen la Declaració es fa impossible conèixer 
la quantitat de residus que produeixen. Tot i això, es preveu que aquesta quantitat 
representi un baix percentatge del total de residus industrials  (inferior al 20%). 
 
 

7.3 Residus agrícoles i ramaders 

7.3.1 Producció i caracterització dels residus agrícoles i ramaders 

Segons  el llistat d’activitats facilitat per l’Ajuntament d’Arbúcies, en el municipi es troben  
inventariades 6 activitats ramaderes. Tanmateix, segons dades facilitades pel Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca, existeixen 11 explotacions d’oví, 8 de porcí, 6 de cabrum, 
5 d’equí,  2 d’avícola i 7 de vaquí. Aquest fet evidencia el fet que l’Ajuntament no té 
censades la majoria de les activitats ramaderes.  Això ha pogut venir propiciat pel fet que 
algunes de les explotacions existents tenen diferents tipus de bestiar i que moltes d’elles 
són de caire familiar o petites.  
 
L’estimació de la producció de residus s’ha realitzat en base al nombre de caps existent i 
aplicant els barems de producció indicats en el Manual de Gestió de purins i de la seva 
reutilització agrícola (Junta de Residus/DARP, 1996).  Utilitzant aquestes dades, a Arbúcies 
es produeixen al voltant de 7.066 tones/any de residus ramaders.  
 

7.3.2 Gestió dels residus agrícoles i ramaders 

Considerant que aquests residus s'han reutilitzat com a adob agrícola i considerant que la 
superfície agrícola útil és de 543,5 Ha, s'obté una aplicació mitjana de 13 tones/Ha/any. En 
aquest sentit, Arbúcies és excedentària en terra agrícola, si es considera que en 
aplicacions a llarg termini es poden aplicar una mitjana d'unes 25 tones/Ha/any amb una 
mínima alteració de la qualitat de les aigües subterrànies. 
 
Cal tenir en compte, però, que l’aplicació incorrecta d’aquests residus al sòl agrícola, 
juntament amb l’aplicació d’adobs químics, són una de les principals causes de la 
contaminació de l’aqüífer que fa incrementar la concentració de nitrats a les aigües 
subterrànies. De moment, tot i que no es disposa de la suficient informació, no es preveuen 
efectes de contaminació de l’aqüífer degut a l’activitat agrícola. 
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7.4 Altres residus 

Tot i la importància dels  residus sòlids urbans i de la seva gestió, cal anotar que per al 
municipi d’Arbúcies només suposen 14,6% del total de residus generats. I així, mentre que 
de residus sòlids urbans s’està reciclant un 10%,  el percentatge de residus totals que es 
valoritzen i es reciclen és molt més elevat, arribant fins a un 63%. (veure figura 7.8). 
 
En aquest apartat es realitza una descripció de diferents tipologies de residus, que també 
s’han representat a la figura 7.8.  
 

7.4.1 Residus sanitaris  

A nivell municipal hi ha dues instal·lacions amb potencial alhora de generar residus sanitaris. 
Per una banda, l’Hospital, on es generen residus assimilables a urbans (quantitats per a uns 10 
malalts i els residus més conflictius són cremats en el propi hospital, com ara les xeringues 
utilitzades). Per l’altra banda, el Centre d’Assistència Primària (CAP), on no ha estat possible 
aconseguir les dades. 
 
La gestió dels residus sanitaris del CAP  s’ha d’adequar a la normativa vigent (Decret 300/1992 
d’Ordenació de la gestió dels residus hospitalaris  i Decret 71/1994 de procediments de gestió 
dels residus sanitaris.) 
 

7.4.2 Runes 

La producció de runes al municipi durant l’any 1998 s’ha estimat en 2.385 tones. Aquest valor 
s’ha obtingut utilitzant dades estadístiques en funció del nombre d’habitants prenent com a valor 
mitjà 0,5 tones/Hab/any. 
 
Tot i els esforços, no s’ha aconseguit trobar  una ubicació alternativa per a l’actual abocador de 
runes del municipi (sota la Font del Ferro) que actualment està pendent de legalització. Es tracta 
d’un projecte de rebliment d’un torrent amb una restauració posterior com a zona ajardinada. En 
un futur, si el procés de legalització prospera, i aquesta s’assoleix, l’Ajuntament d’Arbúcies 
podrà implementar una reglamentació per regular el procediment de control de la producció i 
gestió de les runes amb l’aplicació d’una fiança prèvia als permisos d’obra. El procediment 
consisteix en retornar la fiança un cop el constructor justifiqui una correcta gestió de les runes 
amb el document lliurat per l’empresa que gestiona les instal·lacions de tractament.  
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Val a dir, que a nivell comarcal existeix un abocador  autoritzat per al tractament de les runes. El 
dipòsit està ubicat sobre el primer abocador de residus comarcal (1991-1996), l’empresa 
explotadora del qual és FCC (Fomento, Construcciones y Contratas). Tot i que, actualment 
és d’accés per a tota la comarca, bàsicament l’utilitzen els constructors de Santa Coloma 
de Farners. La taxa d’abocament és de 550 ptes/tona.  
 

7.4.3 Olis usats 

La recollida i tractament d’olis usats es realitza a través de l’empresa CATOR SA, la qual 
està autoritzada per la Junta de Residus per a la recollida i reciclatge d’olis minerals. 
Actualment es realitza la recollida d’olis a 7 establiments industrials i a 9 tallers del municipi. 
Durant  l’any 1998 es van recollir 15 tones. Tanmateix, cal tenir en compte que una part de 
l’oli usat generat al municipi no està comptabilitzat i s’escapa de qualsevol gestió 
controlada. 
 
A l’annex IV s’ha inclòs la relació d’establiments on s’ha realitzat la recollida i les quantitats 
obtingudes. 
 
 

7.5 Punts d’abocament incontrolat  

Actualment, és la Brigada municipal qui efectua la neteja i eliminació dels punts 
d’abocament incontrolat del municipi. N’hi ha 2 o 3 de comptabilitzats, en concret a les 
proximitats del Taller de Ca l’Ayats “Cal Bacallà” , i a la recta de Can Aulet. 
 
Aquesta eliminació continua dels punts d’abocament incontrolat que es van generant evita, 
per una banda, la seva proliferació, i per l’altra, el corresponent  impacte visual i 
paisatgístic. Normalment aquests punts d’abocament es realitzen en zones de torrents i 
rieres, i en llocs propers a les urbanitzacions. 
 
Per part de l’Ajuntament no es realitza cap memòria descriptiva ni cap sistema de control 
d’aquestes tasques de neteja, i es desconeix l’abast dels treballs realitzats. 
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Figura 7.8.  Producció i gestió dels residus generats al municipi d’Arbúcies. 1998 
FONT:  Ajuntament d’Arbúcies. Consell Comarcal de La Selva. CATOR. Junta de Residus. Elaboració pròpia. 
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7.6 Percepció ciutadana en relació als residus 

Els resultats obtinguts a partir de l'enquesta de percepció realitzada a una mostra de 202 
individus el mes de desembre de 1999 reflecteix una valoració mitja-alta de "la producció 
de residus" del municipi. Aquest aspecte, amb una mitja de valoració de 3.76 sobre una 
escala de 5 es troba en la zona mitja-alta del conjunt d'aspectes valorats. (veure gràfic 
15.2.3). 
 
Destaca respecte a la valoració de "la producció de residus" l'alt percentatge de consultats 
que consideren que està "bé" (59.4%). Cal remarcar l'alt percentatge de consultats sense 
contestar (10.9%), que reflecteix una certa dificultat dels enquestats en interpretar el 
significat de la pregunta. 
  
En relació  a la percepció dels hàbits de la població, la "recollida selectiva" constitueix la 
segona opció que es considera més assumida per part de la població amb un valor mig de 
2.83 en una escala de l'1 al 4. El 60.9 % dels consultats consideren que els habitants del 
seu municipi realitzen la recollida selectiva " bastant". 
 
En el marc de les sessions d'anàlisi de la percepció dels agents socials i econòmics locals, 
els assistents van realitzar una identificació dels punts forts, punts febles, oportunitats i 
amenaces del municipi. A la taula 7.2 s’han indicat els resultats obtinguts. 
 
Els punts febles es troben tots ells associats al sistema de recollida – impacte visual i 
olfactiu dels contenidors, els contenidors d’escombraries vessen sovint, contenidors de 
matèria orgànica insuficients,... - tot i això es valora positivament la implantació de recollida 
selectiva. Finalment, cal remarcar que no s'han trobat ni amenaces ni oportunitats respecte 
els residus.  
 
Taula 7.2. Elements identificats per part dels agents socials i econòmics en relació als 
residus (transcripció directa). 
Punts Forts Oportunitats 

• Es fa recollida selectiva de residus –– 

Punts Febles Amenaces 

• Impacte visual i olfactiu dels contenidors 
• Els contenidors d’escombraries vessen sovint 
• Contenidors de matèria orgànica insuficients. 

–– 

FONT: Elaboració pròpia. 
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7.7 Grau de compliment de la normativa vigent 

La normativa més important relacionada amb la gestió de residus és: 
 
- A NIVELL AUTONÒMIC: 

 
 Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus. (DOGC 1776). 
 
Decrets i Ordes: 
 
Decret 142/1984, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/1983, de 7 d’abril, 
sobre residus industrials. (DOGC 440).  Modificat per Resolució de 27 d’octubre de 
1999. Derogat pel Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 
residus. (DOGC 2865). 
 
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats. (DOGC 1055). 
 
Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, per la qual s’aprova la refosa de textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. (DOGC 1498). 
 
Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre General de gestors de residus de 
Catalunya. (DOGC 1904). 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. (DOGC 1931). 
 
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. L’annex I  està modificat pel Decret 92/1999. (DOGC 2307). 
 
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. (DOGC 2828). 
 
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. (DOGC 2865). 
 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. (DOGC 2865). 
 
Decret 43/2000, de 26 de gener, del Fons de gestió de residus. 
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- A NIVELL ESTATAL: 

 
Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y residuos de envases.  (BOE 99). 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 96). 
 
Decrets: 
 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE 104). 
 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el reglamento de la Ley 20/86, de 
14/5 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE 160). 
 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrolla y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de 
Envases. 
 
- A NIVELL COMUNITARI: 
 
Directiva 99/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de 
residus. (DOCE.L-182). 
 
La finalitat bàsica d’aquesta normativa és promoure la minimització i el reciclatge dels 
residus, potenciant així, la recollida selectiva i la utilització dels residus com a font 
d’energia. 
 
A nivell autonòmic, la llei 6/1993 regula dos instruments per promoure la valorització de 
residus: 
 
- La recollida selectiva.  
 
Aquest sistema consisteix en separar en origen els diferents tipus de residus generats. 
Correspon implementar-la als municipis de més de 5000 habitants, i per tant també al 
municipi d’Arbúcies i és d’obligatori compliment per al tractament dels residus orgànics i 
voluntària pel que fa al vidre, paper, plàstics, piles i altres materials valoritzables. Com ja 
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s’ha indicat, actualment al municipi, ja es realitza la recollida selectiva de paper, vidre, 
envasos i matèria orgànica.  
 
- La deixalleria.  
 
És una instal·lació per potenciar la recollida selectiva, en la qual, a més de recollir els 
materials valoritzables (paper, vidre, plàstics, fusta, metalls, olis, tèxtils, etc.) també serveix 
per separar els residus tòxics i perillosos d’origen domèstic. La implantació de les 
deixalleries de la comarca es realitza a través del Consell Comarcal amb la participació dels 
Ajuntaments implicats. La deixalleria del  municipi d’Arbúcies, fa més de mig any que està 
en fase d’explotació i en un futur proper ha de permetre incrementar els percentatges de 
residus reutilitzats o reciclats. 
 
A nivell estatal, la Ley de envases y residuos de envases, que té per objecte prevenir i 
reduir l’impacte sobre el medi ambient dels embalatges i la gestió dels residus d’aquests al 
llarg de tot el seu cicle de vida, preveu implementar un sistema de recollida i gestió, segons 
els mecanismes que preveu la pròpia Llei, com ara el retorn dels envasos per aplicació d’un 
sobrepreu i l’aplicació d’un sistema integrat de gestió en la qual el residu es recull i se 
separa per la via de contenidors municipals. La llei marca uns objectius de reducció,  
reciclat i valorització. En concret per a l’any 2001 es preveu la valorització de més del 50% 
dels residus d’envasos generats, el reciclatge de més d’un 25% de la totalitat d’aquests 
residus, amb més d’un 15% en pes de cadascun dels materials reciclats. I també és preveu 
una reducció de més del 10% dels residus d’embalatge generats. 
 
A Arbúcies està força avançat el sistema de recollida selectiva, i s’estan complint 
actualment molts dels objectius previstos, però encara caldrà fer un important esforç en 
incrementar els percentatges de recollida selectiva, sobretot pel que fa a la matèria 
orgànica. 
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8. ENERGIA 

8.1 Estructura energètica del municipi 

8.1.1 Consum global d’energia 

Les dades de consum d’energia d’Arbúcies s’han obtingut directament de les companyies 
subministradores en els casos en que ha estat possible FECSA-ENHER (electricitat) 
REPSOL-BUTÀ i ADRIÀ GAS-BUTÀ (GLP), mentre que s’ha hagut d’estimar els consums 
de combustibles sòlids, i  els consums de combustibles líquids. En concret, pel que fa al 
transport s’ha estimat el consum de gas-oil i benzina a partir del parc de vehicles 
d’Arbúcies, pel que fa al consum de gas-oil del sector domèstic i industrial, s’han realitzat 
estimacions a partir de la informació facilitada per l’empresa distribuïdora del municipi 
(JOSEP REUS PALAU). 
 
D’acord amb les dades obtingudes, el consum total final d’energia a Arbúcies durant l’any 
1998 s’ha estimat en 8.016,71 tep (tep: tona equivalent de petroli, unitat que s’utilitza per a 
comparar diverses fonts d’energia i que equival a 11.600 kWh). 
 
A la figura 8.1 s’ha indicat el consum d’energia per cada tipus i també per sectors. 
S’observa com tota l’energia consumida s’obté de fonts energètiques externes. Per tant, 
existeix una  forta dependència externa, ja que a nivell municipal no hi ha cap instal·lació 
d’autogeneració o de cogeneració d’energia.  
 
Amb el valor del consum final d’energia del municipi s’obté un índex de consum per càpita  
de 1,65 tep/Hab/any, per sota de la mitjana catalana que és de gairebé 2 tep/Hab/any. 
Comparant amb dades comarcals, aquest índex de consum per càpita d’energia, tenint en 
compte tots els sectors d’activitat, s’ha incrementat entre un 15 i un 20% en els darrers 5 
anys. 
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Figura 8.1. Consum d’energia del municipi d’Arbúcies 1998. 
FONT: Elaboració a partir de dades de les companyies subministradores i Anuari Estadístic de Catalunya. 
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8.1.2 Fonts energètiques i distribució de consums per sectors 

La font d’energia més utilitzada són els combustibles líquids (gasoils i gasolines) que 
representen el 55,8% del total, percentatge més elevat que el promig de Catalunya, que és del 
46,4%. A continuació segueix en importància l’electricitat amb un 34,2%, seguida pels gasos 
liquats del petroli – abreviats GLP - que representen  un 7,3%. En últim terme, hi ha l’energia 
que s’obté a partir dels combustibles sòlids (llenya que s’utilitza a les llars), que sols representa 
un 2,6% del consum total del municipi.  
 
Tal com es recull a la figura 8.1, el percentatge més elevat del consum final d’energia (37%) 
correspon al sector industrial amb 2.966 tep, presentant una concentració del consum en un 
petit nombre d’empreses amb demandes d’energia molt grans, com és el cas de les 
carrosseres, on es produeixen elevats consums d'electricitat (procés de fabricació) i de gasoil 
per escalfar les cabines de pintura. El sector transport és el següent en importància amb 2.664 
tep (33,2%). Per últim, però amb un consum no gens menyspreable hi ha el sector domèstic i de 
serveis amb 2.386 tep (29,8%). 
 
A la part inferior de la mateixa figura s’ha indicat la distribució de les fonts d’energia utilitzades 
per cadascun dels tres sectors considerats. Així el sector transport  utilitza combustibles líquids 
en un 100% i és el responsable del consum del 59,5% d’aquest tipus de combustible.  El sector 
industrial utilitza majoritàriament energia elèctrica en un 69% (que correspon a un 74% del 
consum total d’aquest tipus d’energia), i en menor proporció utilitza  combustibles líquids (29%) i 
GLP (2%). Per últim, els percentatges de consums de les diferents fonts energètiques 
corresponents al sector domèstic (que inclou el sector serveis) estan  repartits entre els 
combustibles líquids (39%), l’electricitat (30%),  GLP (22%), i combustibles sòlids (9%).  
 

8.1.3 Utilització d’energies renovables 

Dins el terme municipal no existeix cap instal·lació que de forma emblemàtica utilitzi energia 
renovable (biomassa, solar, etc.). Tanmateix, el percentatge d’energia renovable és del 7,5%, 
que correspon a l’ús de combustibles sòlids més la part d’energia elèctrica que prové de 
centrals hidroelèctriques (veure figura 8.3). Aquest percentatge és  superior a la mitjana de 
Catalunya, que se situa al voltant del 5%, i lluny dels objectius adquirits pels països de la UE a 
la Conferència de Madrid de 1994, en què es fixava com a objectiu assolible la utilització d’un 
15% d’energia de fonts renovables l’any 2010. 
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  Figura 8.3 Consum d’energia renovable i no renovable. 1998 
 FONT: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per les companyies subministradores i estimacions 
pròpies. 
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FONT: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per les companyies subministradores i estimacions 
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8.2 Consum i gestió energètica de l’administració municipal 

8.2.1 Consum energètic a l'administració municipal 

S’ha considerat com a consum de l’Ajuntament el dels edificis, serveis o equipaments 
gestionats pel consistori. Tanmateix, també s’ha considerat degut a la seva importància, el 
consum energètic derivat del sanejament de l’aigua residual. 
 
Les dades dels consums d’energia han estat facilitades pel propi Ajuntament, i només fan 
referència al consum elèctric i de gas-oil. El consum total per a l’any 1998 ha estat de 
138,59  tep, que representa 1,7% del consum global del municipi. En concret, es van 
consumir 100,41 tep d’energia elèctrica, i 38,18 tep de gas-oil. És a dir, un 72,5% del 
consum energètic municipal prové de l’energia elèctrica, i el 27,5 restant del gas-oil. No 
existeix cap instal·lació amb ús d’energies renovables.  Existeix, però un projecte 
d’utilització d’energia solar a les instal·lacions del Polisportiu i del camp de futbol per a 
l’obtenció d’aigua calenta. 
 
Tal i com s’observa a la figura 8.4, el consum energètic de l'Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR), (servei contractat en concessió a l’empresa SEARSA), és el més elevat 
amb un 25% del consum total. Tot seguit és l’enllumenat públic l’àrea de més consum amb 
un percentatge d’un 22 %. Seguidament, es troba el consum energètic dels edificis  públics 
(19%), el destinat a activitats esportives (18%), a l’ensenyament (10%), als serveis a les 
urbanitzacions (5%), i la resta (1%) destinat a altres serveis.  
 
A la part baixa de la figura 8.4, s’observa com el gas-oil destinat a la calefacció és utilitzat 
en edificis municipals i  equipaments relacionats amb l’ensenyament i l’esport. 
 

8.2.2 Gestió energètica de les instal·lacions municipals 

El principal control de la despesa energètica es realitza en l’enllumenat. Per a la resta de 
les instal·lacions municipals no existeix un control i un seguiment dels consums. Per altra 
banda,  tampoc s’ha elaborat cap Pla d’Estalvi Energètic que defineixi uns objectius de 
reducció de consums. 
 
Les àrees amb més consum energètic són: 
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a) L’enllumenat 
 
És el servei de l’Ajuntament en el que més actuacions de millora s’han realitzat (canvi de 
làmpades de mercuri per altres de sodi en un 60% de la xarxa, estabilització de flux en cinc 
quadres, millora de les tarifes, etc.), però calen més actuacions  per subsanar algunes 
deficiències existents o implementar millores (revisió de quadres, discriminació horària, etc.) 
Durant l’any 1998 la despesa elèctrica de les dependències municipals va ser de 14,1 
milions de pessetes, de la qual l'enllumenat públic representa el 37% d’aquest cost. 
 
b) Gestió de l’aigua 
 
Així com, en l’abastament d’aigua de les xarxes no hi ha una despesa energètica important 
degut al fet que la major part de l’aigua subministrada és d’origen superficial, en el 
sanejament de l’aigua residual generada,  la despesa és considerable. L’aigua és 
canalitzada a l’EDAR d’Arbúcies on es produeix un elevat consum durant el procés 
d’oxigenació de l’aigua en els digestors biològics. El consum mitjà d’aquesta instal·lació és 
d’uns 0,76 Kwh/m3. 
 
c) Edificis Municipals i esportius 
 
Aquest conjunt d’edificis generen el 37% de la despesa energètica i ja s’estan realitzant o 
està previst executar diferents actuacions que a continuació es comenten: 
 
- Poliesportiu. Es va realitzar una auditoria energètica,  que com a principal aspecte a 
destacar, es va posar de manifest el baix aïllament tèrmic de l’edifici que ocasiona  la gran 
quantitat de vidre de les parets d’aquest edifici. Aquests vidres estan laminats, però no per 
augmentar l’aïllament tèrmic,  sinó per qüestions de seguretat.  
 
Un altre aspecte a destacar és el notable consum d’aigua calenta sanitària, i en aquest 
sentit, l’Ajuntament està interessat en implementar un sistema d’energia solar tèrmica 
destinant a reduir els consums de combustibles de l’aigua calenta sanitària. 
 
També s’està elaborant el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica i de la caldera 
de gas-oil. Cal comentar que la renovació d’aire de l’edifici és molt baixa i seria convenient 
poder substituir els aerotermos existents per calefacció amb aire calent que es pren de 
l’exterior. 
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- Museu de la Gabella.  En aquest edifici ja s’han realitzat diferents actuacions com ara la 
regularització de fases ja que estaven molt desequilibrades, però el fet més destacable es 
que  es produeix un elevat consum en la calefacció, ja que s’ha de mantenir climatitzat la 
part dels sòtans on està ubicat l’arxiu i això implica que la calefacció per tot l’edifici ha 
d’estar funcionant un excés d’hores. Està previst instal·lar una bomba de calor 
independent en els sòtans però poden existir problemes amb elements mixtes d’aquesta 
instal·lació ja que requereixen un salt tèrmic important i per tant s’hauran de redimensionar 
les canonades i els dissipadors de calor. En aquesta instal·lació es produeix una elevada 
pèrdua de calor a través del cel obert de l’escala i de les finestres que hi ha. En aquest 
sentit es preveuen actuacions de l’arquitecte municipal per implantar algunes mesures 
correctores.  
 
També està previst implantar un sistema d’enllumenat amb detectors de presència evitant 
l’encesa de làmpades de tota la planta així com la instal·lació d’un programador de 
calefacció amb temperatura exterior i interior. Aquests programadors eviten les puntes de 
calor internes quan la temperatura exterior augmenta a primeres hores del matí, així com 
els refredaments quan la temperatura externa baixa ràpidament al final de la tarda.  

 
- Ajuntament.  La calefacció d’aquest edifici és conjunta amb la del museu de la Gabella, i 
actualment ja s’està ampliant per a la biblioteca de municipal de Can Cornet, i per tant com 
ja s’ha comentat aquest sistema disposarà de controlador de tª interna i externa. 
Actualment existeix una bomba de calor a la recepció per climatitzar aquest espai. Està 
previst ampliar la climatització de l’edifici amb més climatitzadors. 
 
- Biblioteca municipal de Can Cornet. Com ja s’ha comentat s’està executant el projecte 
d’ampliació del sistema de calefacció de l’Ajuntament i la Gabella a aquesta instal·lació 
municipal.  
 
- Llar de jubilats. S’està realitzant el projecte de legalització de la caldera però tot i que és 
bona, no disposa de la documentació que l’acredita ni de placa identificativa (en aquests 
casos es recomana canviar-la) i, a més, la xemeneia no és reglamentària i no compleix els 
requisits de la normativa.  

 
- Camp de futbol. Està pendent de realitzar-se  el projecte de legalització elèctrica. En 
aquesta instal·lació hi ha una forta demanda puntual d’aigua calenta sanitària, de forma 
que la caldera de gas-oil té una notable potència i  encara no està legalitzada. L’ajuntament 
té la intenció d’instal·lar un sistema d’energia solar tèrmica destinant a reduir els consums 
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de combustibles de l’aigua calenta sanitària, però poden existir problemes per acumular 
l’aigua calenta generada. 
 
- Escola Dr. Carulla i Institut. Disposen de calefacció de gas-oil i tenen instal·lat un 
programador amb control de temperatura externa i interna. Aquestes instal·lacions no s’han 
de climatitzar a l’estiu per manca d’activitat. S’està realitzant el projecte de legalització dels 
dipòsits de gas-oil, havent-se de  col·locar un cubeto de seguretat. 
 
- Edifici del Taller ocupacional.  Disposa de calefacció de gas-oil i actualment s’està 
realitzant el projecte de legalització del dipòsit de gas-oil. 
 
En els edificis municipals, la tendència de l’Ajuntament és la d’anar canviant les làmpades 
d’incandescència per altres de baix consum, així com eliminar els fluorescents canviant-los 
per equips electrònics d’alta freqüència, amb els quals es pot reduir fins el 20% de consum 
o bé reduir un 20% la potència instal·lada. 
 
En general en el projectes de legalització elèctrica es detecten mancances com ara que 
algunes instal·lacions no estan protegides amb diferencials i/o que la potència contractada 
és insuficient. 
 

8.2.3 Percepció ciutadana en relació a l'energia 

Els resultats obtinguts a partir de l'enquesta de percepció realitzada a una mostra de 202 
individus el mes de desembre de 1999 reflecteix una valoració mitja-alta del "consum 
d'energia" del municipi. Aquest aspecte, amb una mitjana de valoració de 3.78 sobre una 
escala de 5 es troba en la zona mitja-alta del conjunt d'aspectes valorats (veure gràfic 
15.2.3). 
 
Destaca respecte a la valoració del consum d'energia, l'alt percentatge de consultats 
(69.3%) que consideren que està "bé". Cal remarcar en qualsevol cas, l'alt percentatge de 
persones sense contestar (12.9%) que reflecteix les dificultats dels enquestats en 
interpretar el significat de la pregunta. 
 
En relació a la percepció dels hàbits de la població, "l'estalvi d'energia" constitueix una 
acció assumida de forma moderada per part de la població amb un valor mig de 2.37 en 
una escala de l'1 al 4. En relació amb les altres accions plantejades presenta un valor 
intermig, tot i trobar-se moderadament per sota de l’aprovat. Les respostes majoritàries dels 
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consultats en relació a l’estalvi energètic van ser “bastant” i “poc” amb un 39.1% en ambdós 
casos. 
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En el marc de les sessions de participació per part dels agents socials i econòmics locals, 
els assistents van realitzar una identificació dels punts forts, punts febles, oportunitats i 
amenaces del municipi. De tot el conjunt d’elements plantejats, analitzats globalment a 
l’apartat 15.2, l’energia constituí uns dels àmbits temàtics on es van identificar menys 
aspectes (2 respecte un total de 65). 
  
Aquest tipus de sessions donen lloc majoritàriament a la identificació de punts febles, com 
es pot veure en aquest cas. Els punts febles que es van apuntar són el poc ús d'energies 
alternatives i la dependència externa del municipi, així com la contaminació lumínica. 
 
Taula 8.1. Elements identificats per part dels agents socials i econòmics en relació a 
l’energia (transcripció directa). 
Punts Febles Amenaces 

• Poc ús d’energies alternatives i dependència externa. 
• Contaminació lumínica. 

- 

FONT: Elaboració pròpia. 
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9. ATMOSFERA 

9.1 Emissions 

Les emissions de gasos a l'atmosfera estan associades amb els processos de combustió, en 
els quals un element ric en carboni, ja sigui en forma sòlida com el carbó o la llenya, líquida com 
la gasolina i gas-oil,  o gasosa com el butà i el propà, reacciona amb I'oxigen per produir 
bàsicament diòxid de carboni. Amb aquesta combustió s’obté una calor que és aprofitada per 
diferents usos. També es produeixen altres gasos en funció de la composició del combustible, 
de la temperatura de combustió i de la riquesa d'oxigen durant el procés. Per tant, coneixent el 
consum energètic de cada sector d'activitat, es pot determinar la contribució de cadascun dels 
tipus de combustible en I'emissió de gasos a l'atmosfera. Per realitzar aquestes determinacions, 
s'utilitzen els factors d'emissió, que són un índex que relaciona el tipus de combustible amb la 
quantitat de gasos que aquests generen quan es consumeixen.  
 
Els consums d'energia s'han determinat seguint el procediment indicat al capítol 8, i 
aquests s'han agrupat en tres grups: el del sector industrial, el de transport i el domèstic i 
serveis. 
 

9.1.1 El sector de transport 

El trànsit de vehicles és l'activitat que contribueix més a I'emissió de contaminants a 
l'atmosfera, tant pel tipus de contaminant com sobretot por les quantitats emeses. Entre els 
gasos que surten dels tubs d'escapament dels vehicles de motor destaquen el monòxid de 
carboni, els òxids de nitrogen, els components orgànics volàtils, els hidrocarburs policíclics 
aromàtics, el diòxid de sofre, els fums, les partícules i alguns compostos de plom.  
 
Les emissions dels vehicles estan regulades a uns valors màxims segons s'indica a I'Ordre 
de 3 de setembre de 1990 sobre emissions de gasos d’escapament procedents de vehicles 
automòbils. En general un elevat percentatge dels vehicles sobrepassen algun dels valors 
límit indicats, fet que s'intenta corregir amb les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV).  
Normalment els vehicles de gas-oil són els que tenen més dificultats per complir els límits 
d’emissió, sobretot de fums negres.  
 
Al tractar-se de focus emissors molt dispersos, els gasos dels vehicles es dispersen 
ràpidament pel medi, però en zones urbanes de carrers amb morfologia poc favorable a la 
dispersió de contaminants i amb una notable intensitat de trànsit, es produeixen problemes 
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puntuals amb elevades concentracions d'algun contaminant i que afecten directament als 
vianants. En el cas d’Arbúcies aquestes incidències són gairebé inapreciables degut a les  
intensitats  moderades de trànsit dins el casc urbà. 
 
La major intensitat de trànsit més propera al nucli urbà es produeix a la variant. Al tractar-se 
d’una carretera allunyada del nucli urbà i on els gasos emesos són dispersats ràpidament, 
la seva incidència sobre la població és molt baixa. Una altra zona d’emissions importants 
degut al trànsit de vehicles es produeix a l’Eix Transversal, afectant més directament al 
nucli de Joanet. Tot i això,  la incidència de les emissions sobre aquest nucli també és molt 
reduïda degut a l’existència del túnel de Joanet i a les bones condicions orogràfiques de la 
zona que afavoreix una ràpida dispersió dels contaminants. 
 

9.1.2 La indústria 

Segons informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental, al municipi 
existeixen dos establiments industrials inclosos al Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminadores de l'Atmosfera (CAPCA) indicat a l'Anexo II del Decreto 833/1975 por el 
que se desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico. Es tracta de les 
empreses NOGE i CARROCERIAS AYATS. Concretament es tracta de focus emissors del 
tipus C i que corresponen als túnels de pintura d’aquestes indústries que s’escalfen amb 
calderes de gas-oil que sobrepassen una determinada potència calorífica.  
 
Referent al consum de combustibles cal destacar que el sector industrial consumeix 
majoritàriament gas-oil  (veure apartat 8.1) degut al consum important de les indústries 
carrosseres (NOGE, AYATS, BEULAS, INDCAR)  i d’altres com pot ser l’empresa JOCAVI. 
 

9.1.3 Les fonts domèstiques i serveis 

Les fonts d'emissió del sector domèstic i serveis provenen del consum energètic, gairebé a 
parts iguals, de la climatització, de I'escalfament d'aigua i dels electrodomèstics. El 
combustible més utilitzat d’aquest sector són els combustibles líquids i els gasos liquats 
(propà i butà). Tal com s’ha indicat a l’apartat 8.1.2 és el que menys contribueix a l’emissió 
de contaminants. 
 
Un dels principals focus emissors del sector domèstic són les calderes de calefacció. 
Aquestes instal·lacions no estan sotmeses a revisions periòdiques tal com es recomana en 
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el reglament del R.I.T.E. i puntualment poden tenir problemes de deficiències, sobretot de 
funcionament del cremador, manca d’excés d’aire, etc. 
 

9.1.4 Característiques de les emissions dels diferents sectors d’activitat 

Com ja s'ha indicat, la determinació de la quantitat de contaminants emesos per cadascun 
dels sectors considerats, s'ha realitzat en base al seu consum de combustibles. A 
continuació s'han estimat les emissions de contaminants aplicant els factors d'emissió 
indicats al document Metodologia per a l'avaluació de les emissions a l'atmosfera d’origen 
antropogènic, exceptuant les difoses a Catalunya (Departament de Medi Ambient, 1996).  
 
No tots els tipus de combustible generen la mateixa proporció de contaminants. Així, els 
combustibles líquids consumits per transport provoquen l’emissió de gasos amb 
proporcions diferents de si es cremen per exemple en calderes. Per altra banda, també hi 
ha diferències significatives entre la benzina i el gas-oil (COV, CO, NOx). El millor dels 
combustibles és el gas natural, ja que genera molt menys quantitat de gasos (1 tep de gas 
natural genera 2,04 tones de CO2, mentre que els combustibles líquids en generen 3), però 
actualment la xarxa de gas encara no ha arribat al municipi. 
 
A la figura 9.1 s'ha indicat les quantitats globals d'emissió de contaminants dels diferents 
sectors. Aquestes quantitats que s'han de considerar orientatives, permeten valorar quin és 
el sector més problemàtic i poder plantejar possibles mesures correctores. En aquesta 
figura s'han comparat les emissions de cada sector indicant-se el percentatge de les 
quantitats emeses que li corresponen.  
 
S'observa com el sector del transport és el que més contribueix a I'emissió de contaminants 
seguit de la indústria i del sector domèstic. En concret, el sector transport és el màxim 
responsable de les emissions de CO2 (49%), de NOx (75%), de CO (99%),  i dels 
compostos orgànics volàtils (99%). El sector industrial destaca per l'emissió de SOx, ja que  
és el  responsable del 45% de les emissions del contaminant. I per últim, el sector domèstic 
i de serveis destaca de forma considerable per l’emissió de partícules sòlides en suspensió 
(PST), ja que és el responsable del 80% de les emissions del contaminant. 
 
El gas que més s’emet (97,1%) és el diòxid de carboni amb un total d’unes 16.000 
tones/any. No existeix cap límit d’emissió d’aquest gas a l’atmosfera, i la seva concentració 
tampoc es mesura a les estacions de control. Es pot dir, que a  nivell local aquest gas no 
presenta cap problemàtica. En canvi, a nivell planetari, les emissions de CO2 generen un 
problema important per I'efecte hivernacle que origina la seva creixent presència a 



Document I. Anàlisi i Diagnosi de l’estat actual 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001. MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

184

l'atmosfera, provocant un previsible escalfament de la temperatura mitjana de la terra, que 
cada cop es fa més palesa, i que  es considera com la principal causa d'un canvi climàtic. 
 
Una de les formes naturals d’eliminació de diòxid de carboni és a través de la seva fixació 
amb els vegetals a través del procés de fotosíntesi. En aquest sentit, el municipi d’Arbúcies 
contribueix de forma notable a l’eliminació d’aquest gas degut a la gran massa forestal que 
existeix en el terme municipal. Realitzant una estimació del diòxid de carboni fixat, en 
comparació amb el que s’emet, s’obté un balanç positiu d’eliminació d’unes 60.000 
tones/any. 
 
 

 
El segon contaminant que s’emet amb més quantitat és el monòxid de carboni amb 261 
tones/any. S’ha comprovat que aquest darrer contaminant, tot i que fàcilment s’oxida a 
diòxid de carboni, és un dels gasos que contribueix a eliminar la capa d’ozó de 
l’estratosfera  que protegeix dels raigs ultravioleta. 
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CONTAMINANTS 

Figura 9.1. Contribució de cada sector a l’emissió de contaminants. 
FONT: Elaboració pròpia 
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Cal considerar també les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i components orgànics 
volàtils (COV), els quals provenen majoritàriament del sector transport. Aquests elements 
actuen com a precursors de la formació d'ozó troposfèric, és a dir, la zona baixa de 
l’atmosfera. L’ozó ambiental és un gas tòxic, i com veurem a l'apartat 8.2.3 és I'únic 
contaminant que al municipi d’Arbúcies  pot superar algun dels límits d'immissió indicats a 
la normativa vigent.  

 
Per últim, també es pot generar I'emissió d'altres contaminants minoritaris, entre els que 
destaca el diòxid de sofre, sobretot  degut al gran consum de gas-oil del sector industrial. 
 
 

9.2 Qualitat atmosfèrica del municipi 

Arbúcies no disposa de cap estació de control dels nivells d'immissió de contaminants 
atmosfèrics, i per tant, no es pot valorar la situació actual del grau de contaminació 
atmosfèrica del municipi. Tot i això, considerem  que  la qualitat atmosfèrica del municipi és 
bona i que compleix amb els estàndards de qualitat indicats a les normatives vigents. De 
totes formes és important realitzar les següents consideracions: 
 
− A les hores de màxima intensitat de trànsit és quan s’assoleixen els nivells més elevats 

de contaminació, però considerant les intensitats moderades dins el nucli urbà i que 
l’orografia de la zona permet una ràpida difusió dels contaminants amb vents freqüents 
terra-mar, la incidència sobre el nucli urbà és molt baixa. 

 
− Els consums energètics i concretament el de combustibles està augmentant de forma 

considerable en els darrers anys. En alguns llocs on existeixen estacions automàtiques 
de control de la contaminació atmosfèrica, s’observa com les mitjanes dels nivells de 
concentració d’alguns contaminants augmenten progressivament com ara els òxids de 
nitrogen i l’ozó. Per altra banda també s’està contribuint a l’increment dels nivells 
d’immissió de CO2, que és el principal gas que intervé en l’efecte hivernacle i en 
l’augment de la temperatura mitjana del planeta. 

 
Existeix un contaminant que és l’ozó que no es forma en els processos de combustió, però 
que a les capes baixes de l’atmosfera es genera mitjançant una reacció  fotoquímica on hi 
intervé la llum solar i altres gasos com els òxids de nitrogen i els components orgànics 
volàtils (COV), arribant-se als valors màxims al final de la primavera i a començament 
d’estiu. En relació a la variació horària, s’observa com la seva concentració augmenta o 
disminueix en funció de la quantitat de radiació solar, presentant un valor màxim al voltant 
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de les 15:00  hores de la tarda. Segurament com a moltes zones de la costa i de l’interior, a 
Arbúcies també hi ha valors notables en aquesta època de l’any. Cal tenir en compte que 
les masses forestals són una font important d’emissió difusa de COV. 
 
 

9.3 Percepció ciutadana en relació a la contaminació atmosfèrica 

Els resultats obtinguts a partir de l'enquesta de percepció realitzada a una mostra de 202 
individus el mes de desembre de 1999 reflecteix una alta valoració de "l'aire / atmosfera" 
del municipi. Aquest aspecte, amb una mitja de valoració de 4,15 sobre una escala de 5 
constitueix el segon element millor valorat de tots els aspectes ambientals plantejats (veure 
gràfic 15.2.3).  
Destaca respecte a la valoració de "l'aire / atmosfera" l'alt percentatge de consultats que 
consideren que està "bé" (67.8%), així com el sector que el qualifica com a "molt bé" 
(23,8%). 
 
En el marc de les sessions d'anàlisi de la percepció per part dels agents socials i 
econòmics locals, els assistents van realitzar una identificació dels punts forts, punts febles, 
oportunitats i amenaces del municipi. 
 
Cal destacar que en aquestes sessions, no es van identificar cap punt fort ni feble ni 
oportunitat ni amenaces respecte l’atmosfera. 
 
 

9.4 Grau de compliment de la normativa vigent 

9.4.1 Emissió de contaminants 

a) Emissions domèstiques  
 
Els focus emissors domèstics més problemàtics són els que provenen de les calderes de les 
calefaccions. No existeix cap normativa que indiqui els límits d'emissió d'aquestes instal·lacions 
ni que obligui a realitzar-ne controls. En alguns casos existeixen problemes de mal 
funcionament dels cremadors, que poden generar emissions importants d'incremats. Aquest 
problema, però, queda molt reduït amb els cremadors de gas. 
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b) Emissions del trànsit 
 
Segons les estadístiques, del 30 al 40% dels vehicles de gas-oil i del 10 al 15% dels 
vehicles de gasolina superen els límits d'emissió d'algun paràmetre indicat a la normativa 
vigent a nivell de Catalunya. (Orden de 3 de septiembre de 1990, sobre emisiones de 
gases de escape procedentes de vehículos automóviles). 
 
Recentment ha entrat en vigor una normativa europea que obliga a ser més estricte a les 
Entitats Col·laboradores de l'Administració que realitzen les ITV per obligar a realitzar les 
modificacions pertinents als vehicles que superen els límits d'emissió.  
 
c) Les emissions industrials  
 
El Departament de Medi Ambient ha realitzat un control de les emissions en una de les 
empreses incloses al catàleg del CAPCA. Es tracta dels dos focus emissors de l’empresa 
NOGE. En aquest control es van obtenir uns valors acceptables dels nivells d’emissió dels 
diferents gasos analitzats (veure annex V) 
 
d) Nivells d’immissió  
 
No existeix informació sobre els nivells d’immissió de contaminants. Només es preveu que 
de forma molt esporàdica es puguin produir  nivells d’ozó que superin el llindar d'informació 
a la població (180 μg/m3).  
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10. ACÚSTICA 

10.1 Condicionants generals del nivell de soroll en el municipi 

L’ambient acústic del municipi és resultat de la combinació de diversos agents generadors 
de soroll, com són el trànsit, les activitats comercials i industrials, les obres i el soroll del 
veïnatge. 
 
En l’anàlisi del nivell de soroll d’Arbúcies, s’ha considerat principalment el degut al trànsit a 
la vila. En general aquest, en el conjunt del soroll ambiental, representa aproximadament el 
80% del total i el trànsit és la principal font generadora de molèsties per soroll a les zones 
urbanes. En el soroll del trànsit intervenen diversos elements: la font emissora, la propagació 
i el receptor. En el cas del trànsit com a font emissora de soroll, els nivells sonors ambientals 
depenen de les característiques del trànsit (volum de circulació, velocitat mitjana de 
circulació, tipus i estat del paviment, percentatge de vehicles pesants...) i de la propagació 
del soroll (segons l’amplada del carrer o la proximitat dels vehicles als habitatges, forma del 
carrer, pendent...). Alhora el soroll del trànsit està relacionat amb la mobilitat.  
 
A la vila d’Arbúcies i les zones immediates, les principals fonts generadores de soroll són les 
següents: 
 
a) Fonts mòbils 
 
- Xarxa urbana de carrers. El soroll que generen té incidència directa sobre la població 
resident.  
- Carreteres locals GI-550 d’Arbúcies a Sant Hilari Sacalm, GI-552 de la Batllòria a Arbúcies 
i GI-543 d’Arbúcies a Viladrau.  
 
b) Fonts fixes 
 
- Activitats comercials i de serveis. Al voltant d’aquests establiments es concentra 
majoritàriament la mobilitat municipal (transport de mercaderies, estacionaments, 
desplaçaments d’usuaris...), amb una important incidència acústica.  
 
- Locals públics (bars, restaurants...). A nivell acústic la seva incidència és immediata i les 
molèsties, molt puntuals, acostumen a produir-se en període nocturn i cap de setmana.  
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- Activitats industrials. Exceptuant petits tallers, l’activitat industrial del municipi es localitza a 
la perifèria del nucli urbà. Pel que fa al soroll, és important la seva incidència en els períodes 
de mobilitat laboral (entrada i sortida del treball en hora punta). Només en el cas dels tallers 
d’automoció situats al nord del nucli urbà l’activitat es troba davant del grup d’habitatges del 
carrer Lluís Torres.  
 
 

10.2 Anàlisi dels nivells acústics ambientals 

Atès que no existeixen dades sobre els nivells de soroll a la població, en el procés de 
recollida de dades per a l’elaboració d’aquest Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat s’ha 
realitzat un mostreig acústic per obtenir informació al respecte. 
 
L’estudi dels nivells acústics ambientals s’ha centrat en la xarxa viària principal del municipi, 
en concret els carrers del nucli urbà on hi ha més població potencialment afectada, com són 
les zones de sensibilitat acústica (centres d’ensenyament), carrers amb tipologia no 
favorable a la dispersió del soroll, així com altres carrers de la xarxa local que segons la 
informació facilitada per la Policia Local i la percepció ciutadana presenten una elevada 
intensitat de trànsit i són focus de molèsties a nivell acústic. El mostreig també recull els 
nivells de soroll de carrers amb menor intensitat de trànsit i activitat, amb la finalitat que 
quedi representat l’ambient sonor del municipi. 
 

10.2.1 Objectius de l’estudi i disseny del mostreig acústic  

Els objectius de l’estudi han estat: 
 
- Determinar la distribució general dels nivells sonors en l’àmbit urbà d’Arbúcies. 
- Recollir informació sobre les intensitats de trànsit i la mobilitat interior a la població. 
- Permetre el diagnòstic de la qualitat del medi ambient sonor, tot detectant els punts i 

zones més problemàtiques. 
 
La distribució dels punts de mostreig s’ha fet intentant cobrir els trams viaris resultants 
d’interseccions importants, els carrers de trànsit intens,  i aquells que són via de connexió 
del nucli urbà amb les carreteres locals o són vies de connexió entre els diferents sectors del 
municipi. 
 
S’han definit tres períodes de mostreig, cada un dels quals és homogeni internament. La 
distribució temporal del trànsit a Arbúcies s’ha fet prenent com a referència l’horari 



10. Acústica 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

191

d’activitats laborals i escolar, que segons informacions de la Policia Local seria el més 
determinant en definir el règim diari i setmanal de mobilitat, així com també la mobilitat 
observada durant el període de mostreig. Així, els períodes de mostreig han estat definits de 
la següent manera: 
 
- Període base ( 9:30 h – 12:00 h / 15:00 a 17:00h ): correspon a la mobilitat diürna fora de 

períodes punta. 
- Període punta (6:30 h – 9:30 h  /  12:00 h – 14:00 h  /  17:00 h  – 20:00 h): correspon als 

períodes de màxima mobilitat diürna per raons laborals, escolars o de serveis, en els que 
es registren condicions punta d’intensitat de trànsit. 

- Període nocturn (24:00 h – 6:00 h): correspon al període de mobilitat nocturna. Tot i que 
normalment es considera que el període nocturn comença a les 22 h, a aquesta hora en 
realitat encara hi ha força activitat als carrers i amb la finalitat de treballar en condicions 
homogènies durant tot el període nocturn, s’ha adoptat com a hora d’inici les 24 h.   

 
La taula 10.1 mostra els punts de mostreig i els períodes estudiats en cada un, mentre que a 
la taula 10.2 es sintetitzen les característiques del mostreig. 
 
Taula 10.1. Punts de mesura dels nivells acústics (B: base, P: punta, N: nocturn). La 
numeració dels punts es correspon amb la indicada al plànols 8, 9 i 10.  
PUNT LOCALITZACIÓ PERÍODE DE MOSTREIG 
1 C. Major B 
2 C. de Francesc Camprodon P 
3 C. de Francesc Camprodon B, P, N 
4 C. de Francesc Camprodon P 
5 C. Germana Assumpta B, P, N 
6 C. del Sorrall B, P, N 
7 C. del Castell B, P 
8 Avda. Països Catalans B 
9 C. de la Pietat B 
10 C. del Doctor Geli P 
11 C. de l'Estenedor B, P 
12 C. S. Folgarolas P 
13 Psg. de Mossèn Antoni Serres P 
14 C. de Jacint Verdaguer B 
15 C. de Lluís Torres B, N 
16 C. de les Heures B 
17 Veïnat de Joanet B 
   
FONT: Elaboració pròpia 
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Taula 10.2. Característiques del mostreig del nivell sonor ambiental a Arbúcies 
 
CALENDARI: 

-Període base 
-Període punta 
-Període nocturn 

 
 
8/03/00, 9/03/00 
7/03/00, 8/03/00, 9/03/00 
24/03/00 

 
HORARI: 

-Període base 
-Període punta 
-Període nocturn 

 
 
entre 9:55–11:50 h, 15:20-16:55 h 
entre 12:00–13:15 h, 17:00–19:35 h  
entre 24:00 – 1:45 h 

 
NOMBRE DE PUNTS: 

-Període base: 
-Període punta: 
-Període nocturn: 

 
 
12 punts 
11 punts 
  4 punts 

 
TEMPS DE MOSTRATGE: 

 
15 minuts 

 
PARÀMETRES MESURATS: 

-Leq, Lmax, Lmin, L90, L50, L10 en dBA. 
-Comptatge de circulació de vehicles lleugers, pesants (igual o superior a 3.500 kg), i 
motocicletes/ciclomotors.  
-Característiques del  punt de mesurament (amplada de vial, alçada d’edificis, tipus de 
paviment, pendent, usos predominants, amplada de vorera, estacionament). 

 
CONDICIONS DE MESURAMENT: 

-Mesuraments en dies laborables. 
-Condicions meteorològiques de mínim vent i sense pluja. S’ha utilitzat sempre el sonòmetre 
amb pantalla antivent. 
-Mesures en l’exterior, situant el sonòmetre, si l’amplada de la vorera ho permet, a 1,5-2 m de 
la façana i a 1,5 m d’alçada sobre el terra. En qualsevol cas, la distància mínim a les façanes 
d’edificis no és inferior a 80 cm. 
-Corba de ponderació tipus A, temps d’integració FAST, filtre en OFF, rang de mesa 30-130 
dBA. 

 
EQUIP DE MESURAMENT: 

-Sonòmetre integrador marca CESVA model SC-15 (amb certificat de verificació). 
-Calibrador marca CESVA model CB-5 (amb certificat de verificació). 
-Pantalla antivent. 
-Trípode. 

FONT: Elaboració pròpia 
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El tractament de les dades ha consistit en : 
 
- Obtenció de valors integrats dels diferents paràmetres mesurats per a cada punt i període 
(Leq, Lmax, L10, L50 i L90 en dBA), considerant els indicadors de trànsit (intensitat de 
trànsit, percentatge dels diferents tipus de vehicles) i característiques del punt de mesura 
(tipus de paviment, amplada de vials i voreres,  pendent...). 
 
- Avaluació de la incidència acústica global de determinades fonts externes de soroll 
(veïnatge, activitats comercials i industrials...) i dels paviments. 
 
El mètode aplicat s’explica de forma detallada a l’annex II. 
 

10.2.2 Anàlisi de la qualitat acústica del municipi a partir dels nivells sonors  

a) Nivell sonor diürn 
 
A partir dels resultats obtinguts en el mostreig s'ha elaborat el plànol de nivells sonors en 
període base (plànol 9) on es representen els nivells sonors mesurats durant aquest període 
(9:30-12:00 h i 14:00-17:00 h). En el plànol s'han representat mitjançant una escala de 
colors amb intervals de 5 dBA (criteri segons la norma DIN 18005) els nivells sonors LAeq 
obtinguts per cada un dels punts de mostreig.  
 
En funció dels nivells sonors, a la xarxa viària es diferencien els següents intervals: 
 
- Nivells sonors entre 70 i 75 dBA 

S'han obtingut nivells superiors a 70 dBA en el carrer de Jacint Verdaguer,  on es 
localitzen diversos tallers mecànics i altres activitats industrials. A nivell de mobilitat i, en 
conseqüència de soroll, es tracta d’una via amb un trànsit important de vehicles donat 
que actua com a connexió de la carretera local GI-550 i de la zona industrial situada al 
nord del municipi amb el nucli urbà. Al mateix temps el carrer presenta un tram força 
recte que afavoreix un augment de la velocitat de circulació.  

 
- Nivells sonors entre 65 i 70 dBA 

A aquest interval pertanyen els carrers de la xarxa viària urbana que presenten una 
major intensitat de trànsit. Es tracta dels carrers de Francesc Camprodon, de Germana 
Assumpta, de l’Estenedor i el passeig de Mossèn Antoni Serres.  
Pel que fa als carrers Francesc Camprodon i Germana Assumpta són els dos carrers 
que principalment distribueixen el trànsit a través del nucli urbà. Alhora, el carrer 
Francesc Camprodon és un carrer predominantment comercial, de serveis i locals 
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públics (bars, restaurants...), on es concentra molta activitat de càrrega i descàrrega, 
aparcaments en la zona blava, etc.  
Pel que fa al carrer de l'Estenedor i el passeig de Mossèn Antoni Serres, que recorren 
longitudinalment el municipi, conjuntament amb el carrer del Doctor Geli, a nivell acústic i 
de mobilitat funcionen com un sol eix viari de distribució del trànsit cap al nucli urbà i des 
del nucli urbà cap a la carretera GI-550 i les zones industrials (principalment en període 
punta per desplaçaments laborals, tal i com més endavant s’assenyala). 

 
- Nivells sonors entre 60 i 65 dBA 

En aquest interval es troben els carrers Major, del Sorrall, de la Pietat i de les Heures. 
Els nivells sonors pel que fa al carrer Major, del Sorrall i de la Pietat en el període horari 
bàsic són deguts principalment a l’estructura i amplada dels carrers. El carrer Major i del 
Sorrall presenten una amplada mitjana de 4 metres i una tipologia majoritàriament en 
forma d’U (habitatges situats a banda i banda del carrer de forma gairebé continua), 
factors que no afavoreixen la dispersió del soroll i condicionen uns nivells acústics 
moderadament alts per la proximitat a l’habitatge.  
El carrer Major és una zona de vianants amb circulació de vehicles limitada a càrrega i 
descàrrega. El soroll al carrer és bàsicament degut a la circulació d’aquests (i 
esporàdicament alguna moto) i al soroll de veïnatge. El carrer de la Pietat, malgrat que 
presenta només edificacions a una banda i l'altra banda oberta a la riera, i una intensitat 
de circulació molt baixa, presenta nivells elevats possiblement perquè es tracta d’un 
carrer estret (4-5 m) amb aparcaments a una banda.  

 
- Nivells sonors entre 55 i 60 dBA 

Presenten aquests nivells el carrer del Castell i l’avinguda dels Països Catalans. Es 
tracta de dos carrers de tipologia i d’intensitat de trànsit molt diferent, però que a nivell de 
valors LAeq es comporten igual. El carrer del Castell és un vial estret (4 m) que presenta 
un paviment únic i en general en el període bàsic presenta una intensitat de trànsit molt 
baixa, motiu pel qual els nivells obtinguts són també baixos. L’avinguda dels Països 
Catalans, amb una intensitat major de trànsit, a nivell acústic es comporta com a camp 
obert i els resultats obtinguts es troben per sota dels 60 dBA, donat que es tracta d'una 
via ampla que no presenta edificacions a banda i banda, sinó una zona d'aparcament i 
les instal·lacions de l'escola primària i secundària.  

 
- Nivells inferiors a 40 dBA 

A aquest interval de soroll pertany l'ambient sonor del veïnat de Joanet, nucli rural del 
terme municipal d'Arbúcies, situat aproximadament a 1,2 km de la vila en línia recta. Tot i 
la proximitat de l’Eix Transversal, la topografia accidentada i el fet que aquest vial passi 
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en aquesta zona en un llarg túnel fa que la incidència d’aquesta carretera en l'ambient 
sonor del lloc no sigui significativa. 

 
Pel que fa al període punta (12-14 h , 17-20 h), s'han obtingut els següents intervals sonors 
(plànol 8): 
 
- Nivells sonors entre 70 i 75 dBA 
- Nivells sonors entre 65 i 70 dBA 
   
Aquests intervals de nivell sonor considerats alts, són deguts en general, a un augment 
significatiu de la circulació de vehicles coincidint amb els intervals de sortida del treball, que 
es concentra principalment en els carrers de Francesc Camprodon, i del Sorrall i a l'eix 
format pels carrers Jacint Verdaguer, Doctor Geli i de l'Estenedor. 
 
b) Nivell sonor nocturn 
 
En el plànol 10 es representen els nivells sonors mesurats durant el període nocturn. En 
aquest període s’han estudiat només quatre punts, escollint aquells que fossin 
representatius de l’ambient sonor nocturn del municipi.  
 
Tots els punts estudiats presenten nivells sonors inferiors a 55 dBA, excepte el carrer 
Francesc Camprodon, on s’han registrat valors a l’entorn de 57 dBA. Aquest és un carrer 
que, igual que en el període diürn, canalitza el trànsit rodat a través del municipi i on es 
situen locals públics (bars, restaurants...). Aquests tipus d’establiments impliquen la 
circulació i l’estacionament de vehicles, que són la principal font responsable dels sorolls 
nocturns.  
 
c) Anàlisi de la qualitat acústica 
 
Els valors d’intensitat de trànsit calculats (IMD < 3000 o 3000-7000 vehicles/dia)  
corresponen a tipologies municipals similars a Arbúcies. En general, i considerant el soroll 
de trànsit com la font principal responsable de l’ambient acústic del municipi, caldria esperar 
uns nivells sonors LAeq en el període base inferiors. Però si analitzem el comportament 
acústic de la xarxa de carrers pel que fa a propagació del soroll, la tipologia dels carrers i la 
situació topogràfica del municipi, observem unes característiques que no afavoreixen la 
dispersió del soroll. Per una banda la majoria dels carrers del centre de la vila son estrets i 
les activitats comercials i de serveis es concentren bàsicament en dos carrers. Per altra 
banda, l’assentament de la vila en el fons de la vall de la riera d’Arbúcies, ha condicionat un 
creixement urbanístic a banda i banda de les terrasses de la riera, de manera que la majoria 
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de carrers presenta un cert pendent. En conjunt, aquests factors no afavoririen la dispersió 
del soroll.   
 
En conjunt els nivells sonors en el període base es troben entre els intervals 60 a 65 dBA i 
65 a 70 dBA. Al primer interval pertanyen els carrers Major, el Sorrall i de la Pietat, on el 
volum de circulació és moderat, però la tipologia en forma d’U i l’amplada mitjana dels 
carrers (3-4 m), no afavoreix la dispersió del soroll. A l’interval 65 a 70 dBA, es troben els 
carrers on es concentra la mobilitat del municipi per raons comercials, de serveis, recreatius 
(carrer Francesc Camprodon, Germana Assumpta i S. Folgaroles) i de desplaçaments 
laborals (carrer del Doctor Geli, de l’Estenedor i passeig de Mossèn Antoni Serres).  
 
Un altre grup de carrers, representats pel carrer del Castell i l’avinguda dels Països 
Catalans, amb valors que es troben en l’interval 55 a 60 dBA, corresponen a carrers on, o bé 
la intensitat de trànsit és baixa (carrer del Castell) i en conseqüència els nivells sonors 
també, o amb intensitats de trànsit superiors (avinguda dels Països Catalans, on es 
localitzen centres d’ensenyament), però donada l’amplada total  del carrer (11 m) i l’absència 
d’edificis a banda i banda, s’afavoreix la dispersió del soroll.  
 
Cal destacar el veïnat de Joanet, on es registren valors compresos a l’interval de 35 a 40 
dBA, típics d’indrets localitzats en un marc rural i allunyats d’infrastructures viàries i activitats 
urbanes. 
 
Per altra banda, en el període punta, en els carrers on els nivells en període base es 
situaven entre 65 a 70 dBA, s’arriba a valors superiors a 70 dBA (interval 70 a 75 dBA). 
Corresponen al carrers Francesc Camprodon i del Sorrall i l'eix format pels carrers Jacint 
Verdaguer, Doctor Geli i de l'Estenedor, que en el període punta centralitzen el trànsit, 
principalment per raons laborals, entre les zones industrials situades al nord i al sud del 
municipi amb el nucli urbà i, en menys volum, els desplaçaments escolars. Els 
desplaçaments en aquest període es concentren en una franja horària molt puntual i breu.  
 
Pel que fa als  nivells nocturns, segons el mostreig, tret del carrer Francesc Camprodon on 
s’han obtingut valors de 57 dBA, l’ambient sonor nocturn del municipi es troba per sota de 55 
dBA. 
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10.3 Control i gestió de la contaminació acústica 

La gestió de les denúncies per soroll del municipi d’Arbúcies generalment la porten a terme 
el Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners, que rep directament les denúncies de 
la població d’Arbúcies, ja que els vilatans estan habituats a adreçar-se directament a aquest 
cos. 
 
Quan la denúncia la rep la Policia Local, aquesta realitza les comprovacions pertinents i 
emet un informe amb caràcter intern per al propi Ajuntament; alhora s’indica al denunciant 
que ha de formular també la denúncia als Mossos d’Esquadra. 
 
Per terme mig a l’any es reben de 2 a 3 denúncies, normalment per molèsties nocturnes. De 
manera puntual hi ha hagut denúncies per soroll que prové d’activitats industrials i 
d’establiments públics (bars).  
 
Pel que fa al control de soroll dels vehicles, la Policia Local realitza controls de soroll a la via 
pública 2 o 3 vegades a l’any, abans de l’estiu (mes d’abril) i a finals de l’estiu (agost-
setembre). El control es realitza als ciclomotors amb el vehicle aturat. Si els nivells mesurats 
son elevats, es cita l’interessat verbalment un dia i hora determinat per repetir la  
comprovació. Si s’obté novament un valor elevat, es concedeix al conductor una setmana 
perquè solucioni el problema; si després d’aquest termini no es soluciona, aleshores es 
formula la denúncia. Com a terme mitjà, en cada un dels controls 7 o 8 ciclomotors donen 
nivells elevats. No hi ha, però, un registre sistemàtic dels controls i les denúncies 
realitzades. 
 
 

10.4 Grau de compliment de la normativa vigent 

Els nivells de soroll recomanats o admesos en l’ambient exterior varien segons les 
normatives tant en l’àmbit comunitari, com estatal i local, però tendeixen a situar-se a 
l’entorn dels 65 dBA per al període diürn (de 7/8 a 21/22) i dels 55 dBA per al període 
nocturn. Aquests són els valors que fins fa poc coincidien amb les recomanacions de l’OMS, 
però aquest organisme ha modificat els seus criteris i està recomanant actualment no 
ultrapassar els 55 dBA durant el dia i els 45 dBA durant la nit. 
 
Respecte a la normativa municipal, des del mes de setembre del 1997 és vigent a Arbúcies 
l’Ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions, aprovada pel Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2126 del 10/11/1995). 
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Aquesta Ordenança estableix els valors guia d’immissió a l’ambient exterior que s’indiquen a 
la taula 10.3. 
 
Per avaluar el grau de compliment de la normativa vigent, prenem com a referència els 
valors guia d’immissió a l’ambient exterior corresponents a la zona de sensibilitat acústica 
moderada (zona que comprèn tots els sectors del territori que admeten una percepció 
mitjana del nivell sonor). Així doncs, els valors recomanats són de 65 dBA per al període 
diürn (7 a 22 h) i de 55 dBA per el període nocturn (22 a 7 h). 
 
Analitzant els nivells sonors mesurats, s’observa que a la majoria de carrers en el període 
diürn, tant en l’horari base com en el punta, es produeixen nivells superiors al valor guia 
recomanat de 65 dBA. En el període nocturn, els nivells sonors obtinguts no ultrapassen el 
valor de 55 dBA, exceptuant un punt (carrer de Francesc Camprodon), on s’ha assolit un 
nivell a l’entorn de 57 dBA.  
 
Així mateix, el PGOTU estableix límits de soroll ocasionat per les indústries que poden 
conviure amb l’habitatge (categories 1a, 2a i 3a del PGOTU), i en funció de la localització de 
la indústria en relació a l’habitatge i la categoria i superfície de la indústria. 
 
La taula 10.3 resumeix els diversos nivells de referència, tot i que, a més dels ja esmentats 
de l’OMS, altres valors estan també en revisió, com és el cas de les normes ISO i altra 
documentació de referència (Normes Bàsiques de la Construcció, Llei acústica, etc.). 
 
A continuació s’indiquen a títol comparatiu, els nivells de soroll originats per diverses fonts.  
- Llindar d’audició: 0 dBA 
- Microordinador: 40 dBA 
- Veu a volum normal a 1 m: 69 dBA 
- Carrer molt sorollós: 80 dBA 
- Llindar del dolor: 120 dBA 
- Enlairament d’un avió a 25 m: 140 dBA  
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Taula 10.3 Nivells sonors exteriors admesos segons diferents normatives (nivell sonor 
equivalent en dBA). 
NORMATIVA PERÍODE DIÜRN PERÍODE NOCTURN
   
Organització  Mundial de la Salut (OMS) 65 55 
   
OMS (criteris recents)  55 45 
   
Norma DIN – 18005 65 50-55 
   
Norma ISO – 1996 55-65 40-55 
   
O.M. tipus (Resolució 30/10/95, DOGC 2126)   
 -Zona sensibilitat acústica alta 60 50 
 -Zona sensibilitat acústica moderada 65 55 
 -Zona sensibilitat acústica baixa 70 60 
   
PGOTU (soroll produït per activitats, mesurat a la part exterior de la mitgera de la indústria) 
 Categoria 1   
 - En habitacle, en planta pis  40  
 - En habitacle, en planta baixa o annex a 

unifamiliar 
45  

 - En nau industrial sense façana directa a 
via pública 

45  

 Categoria 2   
 - En nau industrial sense façana directa a 

via pública 
45  

 - En nau industrial entre mitgeres amb 
façana al carrer annex a l’habitacle 

50  

 - Totalment aïllada 50  
 Categoria 3    
 - En nau industrial sense façana directa a 

via pública 
50  

 - En nau industrial entre mitgeres amb 
façana al carrer annex a l’habitacle 

55  

 - Totalment aïllada 60  

FONT: Minuartia (1996); PGOTU, Ajuntament d'Arbúcies.  
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10.5 Percepció ciutadana en relació al soroll 

El soroll als municipis és un vector indicador de la qualitat ambiental del lloc. D’aquí que en 
general la població es mostra força sensible davant un ambient acústic amb nivells sonors 
alts que poden provocar molèsties. 
 
Segons els resultats de les consultes realitzades a la població d’Arbúcies, el soroll no és un 
problema massa important en el conjunt de problemes o mancances del municipi, però si 
que existeix la percepció de que la contaminació acústica és elevada i provocada, sobre tot, 
pels tallers que hi ha al nucli urbà, per les motocicletes i per la música dels cotxes dels 
joves. No obstant la gent creu,  i durant el mostreig s’ha constatat, que hi ha un excés de 
soroll al carrer i en part degut a la circulació de motocicletes. 
 
Els resultats obtinguts a partir de l’enquesta de percepció realitzada a una mostra de 202 
individus el mes de desembre de 1999 reflecteix una valoració moderadament positiva del 
“nivell acústic" del municipi. Aquest aspecte, amb una mitja de valoració del 3,51 sobre una 
escala de 5 es troba en la franja positiva, tot i trobar-se en la franja mitja-baixa del conjunt 
d'aspectes valorats. (veure gràfic 15.2.3). Solament el nivell de trànsit, amb el que es troba 
molt vinculat, les zones agrícoles i l'estat de la Riera es troben per sota. 
 
En relació a la percepció dels hàbits de la població, “evitar fer soroll” es considera una acció 
parcialment assumida per part de la població amb un valor mig de 2,62 en una escala de l’1 
al 4, i per tant al llindar de l'aprovat. En comparació amb els altres hàbits plantejats en 
relació al medi ambient com el "respecte a l'entorn natural", "l'estalvi d'energia" o la 
"utilització del transport públic",  evitar la contaminació acústica es troba a la franja novament 
intermitja. 
 
En el marc de les sessions d’anàlisi de la percepció per part dels agents socials i econòmics 
locals, els assistents van realitzar una identificació dels punts forts, punts febles, oportunitats 
i amenaces del municipi. 
 
De tot el conjunt d’elements plantejats, analitzats globalment a l’apartat 15.6,  el soroll 
solament es va identificar en dos aspectes, definits com a punts febles en ambdós casos. Es 
destacà en aquest sentit el soroll de les motos i el soroll de trànsit al sector. No s'identificà 
cap element positiu, fet que és normal per la pròpia percepció habitual del nivell acústic com 
una molèstia quan és excessiu, però no com un factor de qualitat quan aquest és reduït. 
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11. INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

11.1 Activitats econòmiques i activitats classificades 

La informació consultada per determinar el nombre d’activitats de cada sector ha estat el 
llistat l’IAE per a l’any 1998. En base a aquesta informació, a la figura 11.1 s’ha indicat la 
distribució percentual dels diferents sectors no industrials que representen un 70,6% de les 
activitats del municipi, amb un total de 281 establiments. I en la figura 11.2, s’observa com 
sectors d’activitat industrial i ramaders responen a un  29,4%, amb un total de 117 
activitats. 
 
 

11.2 Activitats agràries 

11.2.1 Activitat agrícola  

Al municipi d’Arbúcies encara es manté una certa activitat agrària. Tot i això, segons el 
cens de 1996 és el sector més minoritari amb un 4,1 % de la població ocupada, valor 
semblant al comarcal, que està un punt per sobre de la mitjana catalana. Tot i la reduïda 
aportació a l’economia del municipi destaca la important superfície de sòl municipal que té 
associat a l’activitat. Segons dades del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, l’any 
1998 la superfície agrícola del municipi estava formada per  129 ha de regadiu i 8.023,5 ha 
de secà de les quals 7.609 ha són de superfície forestal. 
 
Com a sector es caracteritza per constituir-se per explotacions directes de l’activitat i ser 
pràcticament insignificants les explotacions empresarials, i per tant, amb un baix grau de 
professionalització. Això repercuteix en el desenvolupament de l’activitat, originant un cert 
impacte sobre el medi, com ara l’aplicació excessiva i deficient d’adobs orgànics i químics, 
de productes fitosanitaris, utilització de reg per inundació, etc.  
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DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS 
NO INDUSTRIALS

Comerç al detall
28,5%

Restaurants, 
bars i hosteleria

13,2%

Reparació 
maquinària

7,1%

Banca
2,8%

Professionals
26,3%

Serveis Tècnics
3,9%

Ensenyament
1,8%

Comerç major
6,0%

Escoles i 
inst.esportives

0,4%

Altes
10,0%

Total 281 activitats

Figura 11.1 Distribució de les activitats no industrials 
FONT: Ajuntament d’Arbúcies i elaboració pròpia. 

Figura 11.2. Distribució de les activitats  industrials i ramaderes 
FONT: Ajuntament d’Arbúcies i elaboració pròpia. IAE 1999 

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS 
I RAMADERES

Altres
17,9%

Alim entació 
4,3%

Tèxtil i confecció 
10,3%

Química
0,9%

Ramaderia
4,3%

Fusta i m obles 
15,4%

Edició i arts  
gràfiques

3,4%

Metal.lúrgiques i 
productes 
metàl.lics

17,9%

Construcció 
m aquinària

25,6%

Total 117 activitats 
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11.2.2 Explotacions ramaderes 

Pel que fa a les activitats ramaderes, és rellevant el fet que les instal·lacions enregistrades 
per part de l’Ajuntament (6 explotacions), no s’adiu amb les dades facilitades pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca on s’indica que existeixen 39 explotacions 
ramaderes (comptades per espècies diferents de bestiar). Fet que evidencia un cens  i un 
control incomplet per part de l’Ajuntament. Tot i això cal comentar  dos aspectes. El primer 
és  que existeixen explotacions que disposen de diferents espècies de bestiar,  fet que faria 
reduir el nombre real d’explotacions, i l’altre, que moltes d’aquestes són petites 
explotacions familiars. Les més importants han estat cartografiades  en el plànol 5 (veure 
apartat 4). 
 
Segons la informació facilitada per l’Oficina Comarcal del DARP de Santa Coloma de 
Farners, el cens actual de bestiar és el que s’ha indicat a la taula 11.1. S’observa com el 
tipus de bestiar més important (en unitats ramaderes) és el porcí i seguit de l’oví i l’avícola.  
 
Taula 11.1. Número d’explotacions ramaderes i cens de bestiar 

ESPÈCIE NÚM.EXPL. FEM.REPR. SEMENTALS RECRIA ENGREIX 
Vaquí llet 2 2  2  

Vaques carn 5 38 1 3 18 
Porcí 8 160 10 352+40(1) 863 
Oví 11 1166 29 100 688 

Cabrum 6 72 6 6 28 
Equí 5 8 4 4 3 

Avícola 2 8   2300 
(1) Garrins de cria + truges de recria 
FONT: Oficina Comarcal del DARP (1999) 

 

11.2.3 Explotacions forestals 

En relació a les explotacions forestals, no s’ha pogut obtenir informació al respecte, tant 
des de l’Ajuntament, com des del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. L’activitat 
forestal del municipi ha anat disminuint  considerablement al llarg de les darreres dècades,  
de forma que les colles de bosquerols i carboners han anat desapareixent fins gairebé en 
la seva totalitat. Actualment queden tres colles de bosquerols actives a la zona. 
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Tot i que una gran part de la massa forestal es troba dins el Parc Natural del Montseny o en 
la zona d’influència, l’explotació forestal és permesa mitjançant els corresponents permisos. 
 
Les principals explotacions forestals corresponen als grans propietaris (Garolera, Mataró, 
Regàs, etc.). L’explotació més important és la del Sr. Garolera, que disposa de colla pròpia 
de bosquerols i  que es caracteritza per l’aplicació de tales controlades i una gestió que es 
podria qualificar com de baixa incidència sobre el medi.  
 
 

11.3 Activitats industrials i manufactureres 

11.3.1 Distribució del sector industrial 

Pel que fa al sector industrial, l’activitat majoritària és la Construcció de maquinària en un 
25,6%. Dels altres sectors més minoritaris destaquen el de transformació de productes 
metàl·lics (17,9%), el de fusta i mobles (15,4%), i el tèxtil i confecció (10,3%).  
 
La indústria més important i de més tradició del municipi és la de fabricació de carrosseries 
entre les que destaquen AYATS, BEULAS, NOGE i INDCAR i les associades a aquestes 
com ARBUCIAS INDUSTRIAL entre altres. Un pes important també el formen les quatre 
indústries envasadores d’aigua ubicades al municipi (EYCAM-PERRIER, FONTDOR, FONT 
DEL REGÀS i SOL DEL CAMP) i una de confecció (JOCAVI). 
 

11.3.2 Incidència ambiental de les activitats industrials 

La valoració de la incidència ambiental de les activitats industrials s’ha realitzat en base a la 
informació existent en les diferents administracions. La informació recollida fa referència als 
aspectes sobre els que la indústria pot realitzar algun tipus d’impacte, com són els consums 
d’aigua i els abocaments d’aigües residuals, la producció de residus i el seu tractament, les 
emissions de contaminants a l’atmosfera i els consums d’energia. Pel que fa als consums 
d’energia només s’ha pogut obtenir la informació de consum global de tot el sector 
industrial. 
 
A continuació es realitza una síntesi de la incidència ambiental de les activitats industrials  
considerant cadascun dels vectors ambientals. 
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a) Aigua.  

 
En relació a la producció d’aigües residuals, la incidència de l’activitat industrial és 
considerable, degut al fet que  algunes de les indústries més importants no estan 
connectades al sistema de sanejament d’Arbúcies, les quals aboquen les aigües residuals 
a llera pública ja sigui amb abocaments directes o bé mitjançant pous cecs. L’acció 
inspectora de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha contribuït notablement a la millora de 
la qualitat dels abocaments d’aigües d’origen industrial.   
 
En el capítol de gestió de l’aigua i concretament a l’apartat 6.3.2 s’ha descrit la principal 
problemàtica dels abocaments d’aigües residuals d’origen industrial. Les indústries 
connectades al sistema de sanejament no produeixen problemes destacables. Els 
principals problemes es produeixen a les indústries que aboquen a llera pública entre les 
que destaquen, per la deficient qualitat de les seves aigües residuals, les empreses NOGE 
i INDUSTRIA AUXILIAR DE CARROCERIAS. 
 
Les empreses envasadores llevat de SOL DEL CAMP també aboquen a llera pública, amb 
volums d’abocament important com ara la FONTDOR i EYCAM-PERRIER degut al rentat 
d’envasos de vidre, però les seves aigües residuals presenten una baixa càrrega 
contaminant. Aquest també és el cas de l’empresa INDEL dedicada a recobriments 
metàl·lics de crom i níquel principalment. Aquesta empresa disposa d’una depuradora 
físico-química que funciona correctament.  
 
b) Residus.  

 
Tal com s’ha indicat a l’apartat 7.2.1, les dades de producció de residus industrials s’han 
obtingut mitjançant la informació facilitada per la Junta de Residus corresponent a les 
Declaracions de Residus que a l’any 1998 van realitzar 16 indústries del municipi. Segons 
les dades d’aquestes Declaracions es valoritza el 63,3 % de les  3.503 tones de residus 
industrials produïts. 
 
Cal destacar que sols 2 indústries declarants superen les 500 T/any, ambdues 
envasadores (Eycam-Perrier i Fontdor), i les 3 indústries que en produeixen més són 
envasadores (Eycam-Perrier, Fontdor, S.A., i Font del Regàs) i juntes generen el 65,5% 
dels residus industrials declarats. El tractament d’aquests residus declarats es controla 
mitjançant els fulls de seguiment que lliura el transportista autoritzat alhora de recollir-los. 
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En canvi, per a la resta d’indústries que no realitza la Declaració es fa impossible conèixer 
la quantitat de residus que produeixen. Amb la utilització dels contenidors de residus 
urbans per part d’alguns establiments industrials no es lliura cap full de seguiment que 
indiqui la quantitat rebuda i el seu tractament. És molt probable que alguns contenidors 
urbans continguin residus especials d’origen industrial, que haurien de rebre un procés 
d’inertització i que poden ocasionar problemes de contaminació durant el seu tractament 
posterior. 
 
c) Emissions atmosfèriques.  

 
A Arbúcies existeixen dues indústries incloses en el Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminadores de l’Atmosfera (Ayats, S.A  i Noge S.L.) que pertanyen a la categoria C, 
essent en ambdós casos  els túnels de pintat els focus emissors. 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental ha facilitat la informació dels controls efectuats a 
l’empresa NOGE sense detectar valors de contaminació que superin els límits indicats a les 
normatives vigents.  
 
Un altre aspecte a destacar, en relació a les indústries, és la incidència de les olors. En el 
nucli urbà no es detecten emissions industrials que generin pudors, ja que la indústria es 
concentra als polígons industrials.  Les principals  queixes per males olors fan referència al 
funcionament de l’EDAR d’Arbúcies, que afecten a una escola i al veïnatge proper, sobretot 
relacionades a com s’efectuen operacions amb el fang resultant del procés de depuració. 
 
Pel que fa als nivells d’emissió, el sector industrial, no presenta incidències destacables. 
Tanmateix, s’ha determinat que aquest sector contribueix aproximadament en un 16,8% en 
la quantitat de gasos emesos en el conjunt del municipi, i que les emissions augmenten 
considerablement any rera any, degut a l’important increment del consum energètic. Els 
principals consumidors de combustibles són les empreses de carrosseries degut al consum 
dels forns d’assecat de pintures. 
 
d) Consums d’energia.  

 
També s’ha considerat el consum energètic com un factor a tenir en compte en la valoració 
de la incidència ambiental, no solament perquè està directament associat a l’emissió de 
contaminants atmosfèrics, sinó també degut al fet que més del 92,5% de l’energia 
consumida prové de fonts no renovables. Aquest fet indica que s’està incrementant 
l’esgotament dels recursos energètics naturals, i sobretot que s’està contribuint a potenciar 
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l’efecte hivernacle degut a l’increment de la concentració global de CO2, fet que no 
succeeix amb les fonts energètiques renovables. 
 
Així, és important potenciar l’estalvi energètic a tots els sectors, i concretament en el sector 
industrial, que és primer consumidor (37%), i  on potencialment es poden efectuar estalvis 
més importants.  
 
 

11.4 Comerç i serveis 

Pel que fa a les activitats no industrials el sector majoritari es dedica al comerç al detall 
amb un 28,5%, seguit pel sector de professionals amb un 26,3%, on s’inclouen arquitectes, 
aparelladors, metges i veterinaris entre d’altres. 
 

11.5 Activitats extractives i moviments de terres  

Al municipi existeix una sola pedrera inactiva d’extracció de fluorita de petites dimensions i  
que s’està restaurant de forma natural, sense presentar un impacte important al medi. 
 

11.6 Gestió de les activitats  

Actualment, des de l’Ajuntament s’està treballant per obtenir un cens actualitzat de les 
activitats que es desenvolupen al municipi. En concret, s’ha elaborat un primer llistat amb 
les activitats sense llicència, que s’aniran legalitzant. 
 
Fins a l’actualitat,  la gestió i la tramitació dels expedients i llicències d’activitat s’han dut a 
terme amb mecanismes anteriors a la Llei 3/1998, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental. És a dir, se segueix un procediment per a les activitats 
Classificades, sobre les quals exerceix competències el Consell Comarcal i l’Ajuntament 
d’Arbúcies, i un procediment més reduït per a les activitats d’obertura, de competència 
exclusiva de l’Ajuntament. Existeix un protocol de gestió de tramitació de llicències i 
l’aplicació d’un programa de control dels expedients i de les activitats que funciona 
correctament. 
 
Està previst que en un futur immediat, l’Ajuntament s’adapti amb l'aplicació d’una 
ordenança municipal a la recent normativa: 
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- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
(DOGC 2598), Modificada per la Llei 1/1999 (DOGC 2861). 

 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, 
deroga el reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel 
Decret 2414/1961, de 30 de novembre. La Llei classifica les activitats en tres grups en 
funció de la seva incidència ambiental, segons sigui elevada, moderada o baixa, de tal 
manera que la intervenció administrativa també varia i és més o menys intensa o pot arribar 
a no haver-n’hi en les activitats d’incidència ambiental baixa.  
 
Així, el grup d’activitats d’incidència elevada, incloses a l’annex I, queden sotmeses al 
règim d’autorització i control ambiental, on correspon a l’òrgan ambiental competent de 
l’Administració  de la Generalitat resoldre l’autorització ambiental, garantint alhora la 
intervenció de l’Ajuntament on es projecti emplaçar l’activitat, així com altres organitzacions 
o organismes que s’hagin de pronunciar en aspectes de la seva competència. En el grup 
d’activitats d’incidència moderada, incloses dins l’annex II, queden sotmeses al règim de 
llicència i control ambiental, on  és l’Ajuntament qui resol sobre la llicència ambiental, amb 
l’informe previ de la Generalitat en el cas de les activitats de l’annex II.1,  i per a les 
activitats de l’annex II.2, amb informe previ de l’òrgan competent de l’Ajuntament, en 
municipis de 50.000 o més habitants (o bé, de menys de 50.000 habitants si aquest 
disposa de suficient capacitat tècnica i de gestió), i  de l’òrgan ambiental competent del 
Consell Comarcal en la resta. I per últim, les activitats de baixa incidència, incloses dins 
l’annex III, queden sotmeses al règim de comunicació i control ambiental, en aquests casos 
el titular corresponent ha de presentar, amb una antelació mínima d’un mes a la data del 
seu inici, una comunicació a l’Ajuntament. 
 
L’establiment d’una única autorització ambiental  permet dur a terme un enfocament 
integrat en el procediment de valorització  dels diferents tipus d’emissions a l’aigua, a l’aire i 
al sòl, evitant que es produeixi una transferència de contaminació d’un medi a l’altre.  
 
Dins del  nou model d’intervenció administrativa que instaura aquesta llei, es troben dues 
figures innovadores: Les oficines de gestió ambiental unificades (OGAU), que s’adscriuen 
com a òrgans del Departament de Medi Ambient a cadascuna de les delegacions 
territorials, i  les ponències ambientals.  
 
Les activitats autoritzades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i que estiguin 
compreses en l’annex I hauran de sol·licitar la corresponent autorització ambiental abans 
de l'1 de gener del 2.007, i les compreses en l’annex II  abans de l’1 de gener del 2.004.  
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En el cas de les activitats dels annexos I i II que no disposaven de les preceptives 
autoritzacions o llicències exigibles de conformitat amb la legislació ambiental aplicable, 
han hagut de sol·licitar abans del 27 de març del 1999 la corresponen autorització o 
llicència per mitjà de la presentació d’una avaluació ambiental verificada per una entitat 
degudament acreditada, amb la possibilitat d’acollir-se a un Programa de reducció de les 
emissions, que no pot excedir els dos anys de durada. 
 
 
- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos. (DOGC 2894) 

 
- Ordre de 21 de 1998, de creació de la Comissió Mixta que preveu la Llei 3/1998. 

(DOGC 2659).  
Comissió que permetrà analitzar, avaluar i proposar l’ampliació o la modificació de les 
activitats especificades a la Llei. 
 
- Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional 

regulador de les entitats ambientals de control. (DOGC 2921).  
L’objecte d’aquest Decret és regular provisionalment, mentre no estigui regulat per Llei del 
Parlament, el sistema d’acreditació, funcionament i supervisió de les entitats 
col·laboradores que assumeixen les actuacions de control de les activitats especificades a  
la Llei 3/1998. El sistema d’acreditació  i de control de les Entitats de Control Ambiental 
(ECA) és assumit pel Departament de Medi Ambient.  
 
- Ordre de 18 de gener de 2000, de constitució de les ponències ambientals en els 

ens locals. (DOGC 3083).   
L’Ordre té l’objectiu de regular la composició i les funcions de les unitats tècniques dels ens 
locals que han de formular l’avaluació i l’informe de les activitats recollides a l’annex II.2 
(ponències ambientals d’avaluació ambiental) i també establir el procediment d’atribució de 
les competències als municipis de menys de 50.000 habitants, d’acord amb la Llei 3/1998 i 
el Decret 136/1999, que la desplega. Aquests municipis hauran  de constituir la seva 
Ponència Municipal  d’Avaluació Ambiental, amb sol·licitud prèvia al Conseller de Medi 
Ambient. 
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12. RISC AMBIENTAL 

12.1 Introducció 

L’anàlisi i la gestió del Risc Ambiental és una matèria complexa, on entren en joc una sèrie 
de riscos d’origen i naturalesa molt diferent, tant els naturals (incendis, inundacions, 
esllavissaments de terres,...), com els derivats de les activitats humanes (accidents majors 
a indústries, emissions de contaminants a l’atmosfera, transport de mercaderies 
perilloses...). 
 
La complexitat alhora d’abordar el Risc Ambiental, també ve donada  per les incerteses en 
la quantificació i delimitació de la severitat dels efectes adversos que poden generar-se. 
Severitat condicionada per múltiples factors com és ara la concentració de contaminant 
alliberat o present al medi, el tipus de receptor (població més o menys sensible), i la via 
d’exposició per la qual s’estableix el contacte (inhalació, ingestió, contacte dèrmic,...). 
 
Pel que fa a l’estudi de la percepció del risc per part de la població, aquesta depèn del 
potencial catastròfic associat al risc, el grau de coneixement i de la capacitat per controlar-
lo. Així, com a regla general, els riscos menys acceptats i temuts socialment són aquells 
més desconeguts i que es pateixen de forma involuntària, és a dir, els menys familiars. 
 
Degut a les característiques del municipi arbucienc, el risc associat als incendis forestals, 
així com els generats per les activitats industrials que s’hi desenvolupen són els que prenen 
un paper important. Tanmateix, no cal descartar altres riscos com pot ser l’associat al 
transport de mercaderies perilloses, el risc a l’interior dels locals públics més freqüentats 
per la població, el risc per avingudes d’aigua, nevades, o bé, de tipus sanitari. 
 
El principal instrument per la gestió del risc municipal és el Pla Bàsic d’Emergència 
Municipal (PBEM) segons preveu el Decret 142/1990 de 28 de maig, de regulació del 
procediment per a l’elaboració, aprovació i homologació dels plans d’emergència municipal. 
Tot i que pel nombre d’habitants (inferior a 20.000),  l’Ajuntament d’Arbúcies no està obligat 
a realitzar el PBEM, la seva realització implicaria un coneixement més profund sobre la 
necessitat de realitzar Plans Específics Municipals, en funció del seu índex de risc.  Per 
altra banda, l’Ajuntament d’Arbúcies ha sol·licitat  la qualificació del municipi com a turístic, i 
la mateixa normativa obliga a tots els municipis amb aquesta qualificació a realitzar el 
PBEM. 
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12.2 Plans d'Actuació Municipal 

En aquest sentit, Arbúcies té el Pla d’Actuació Municipal d’Emergències per incendis 
forestals del municipi d’Arbúcies, homologat per la Comissió de Protecció civil de Catalunya 
el dia 3 d’octubre de 1996. Aquest integra, en el seu annex el Pla d’Autoprotecció  de la 
Urbanització “Els Colls” per a emergències per incendis forestals, homologat en data el 9 
de juliol de 1997. 
 
Davant la inexistència (ni en fase d’elaboració ni previstos) d’altres plans d’actuació 
específics, l’actual PAM d’incendis pot ser d’aplicació o guia d’actuació davant  altres riscos 
potencials de la zona generats en cas de pluges o nevades fortes.  Tanmateix, seria molt 
interessant també  elaborar plans específics com els següents: 
  
- Risc d’inundacions per crescudes o avingudes (la recent reglamentació de l’INUNCAT 

preveu contemplar el risc d’inundacions en els Plans d’Emergència). 
- Pla sobre la circulació i transport de mercaderies perilloses (productes, fluxes de 

vehicles, itineraris,..). 
- Plans d’evacuació de locals públics. En concret, ja s’ha elaborat el Pla d’evacuació per 

al museu La Gabella, actualment pendent d’homologació, però s’hauria d’estudiar la 
necessitat de redactar-ne per a l’escola, el taller ocupacional (TOM), el Polisportiu, 
l’Institut, la Llar d’avis, i la Biblioteca. 

- Incendis urbans i industrials. 
- Contaminació per ozó (en cas que es disposi d’informació). 
- Risc de les benzineres. 
 
 

12.3 Risc d'incendi 

En el terme municipal existeix una important superfície forestal  (7.609 ha) i aquesta és 
pròxima a les diferents urbanitzacions existents, incrementant la potencialitat del risc. 
 
En total són 5 els incendis forestals iniciats al municipi d’Arbúcies en el període 1993/1998: 
(Per més informació s’adjunta a l’annex VI les dades facilitades per la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil).  
 
- 16/09/93  Mas Romeu 
- 2/06/94    Can Fogueres 
- 7/06/94    Ca n’Horta 
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- 19/07/94   Can Trompet 
- 31/03/97    Can Gall. 
 
Tal i com indica el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, el municipi d’Arbúcies es declara zona d’alt risc d’incendi 
forestal, i per aquest motiu s’obliga al municipi a disposar d’un pla de prevenció. A més, 
considerant el fet que dins el terme municipal  existeix un espai del PEIN, el pla s’ha 
d’adequar al contingut dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge als 
quals  fa referència l’article 8 del Decret 328/1992, de 14 de desembre. 
 
L’actual Pla d’Actuació Municipal d’Emergències per incendis forestals del municipi 
d’Arbúcies presenta un inventari de recursos humans  i materials a disposició del municipi 
en cas d’emergència. El Pla, subjecte a modificacions i a actualitzacions de la informació 
que conté per tal de millorar-ne l’eficàcia, defineix els mecanismes d’activació de 
l’emergència en cas d’incendis. 
 
Des de l’aprovació del Pla a l’any 1996, ja s’han construït 2 de les 4 bases de 120 m3  
previstes, una d’elles dins el terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu, ja que es va haver 
de desviar la construcció uns metres, i es va ultrapassar el límit municipal d’Arbúcies. Una 
tercera bassa està en període de construcció, i la quarta està prevista com a molt aviat per 
al mes de juny. Pel que fa a les àrees de pícnic, La Corbadora està a uns 300 metres 
aproximadament de la bassa d’aigua en construcció, mentre que El Pol encara no tindrà 
cap hidrant a prop. 
 
Pel que fa a la xarxa d’hidrants, el nucli d’Arbúcies s’està instal·lant una xarxa que compleix 
amb els requisits (diàmetre de boca i cabal subministrat) indicats en el Decret 241/1994 de 
26 de juliol, referent als condicionants urbanístics i de protecció  contra incendis dels 
edificis. L’Ajuntament hi inverteix de 5 a 6  milions a l’any. Actualment aquesta xarxa ja 
presenta una bona cobertura sobre gran part del nucli urbà.  Queda pendent la cobertura 
d’una zona del barri del Castell i de Magnes/Pietat així com de les urbanitzacions del 
Mirador, La plana, El Palau i Joia del Montseny. Al polígon industrial Torres Pujals només 
existeix un hidrant ubicat a l’empresa Beulas. 
 
En l’àmbit preventiu cal destacar: la creació d’un grup de voluntaris destinataris de cursos 
de formació per part dels bombers, la realització de simulacres a les urbanitzacions, les 
activitats de caire preventiu dutes a terme per l’ADF Montseny -Guilleries i el Servei de  
Vigilància, i  la publicació anual, des de 1983, d’un Ban recordant la prohibició d’encendre 
foc i les mesures preventives a prendre. 
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Cal mencionar també, que aquest any s’han creat dos punts nous  de vigilància, el primer 
ubicat sobre el Turó de Grenys, i l’altre al castell de Montsoriu (a la Torre de l’Homenatge). 
En aquest sentit, també cal dir que a més del personal de vigilància, a partir del 26 d’abril hi 
haurà dues persones més que actuaran d’informadors. 
 
El Decret 64/1995, de 7 de març també obliga a elaborar Plans d’autoprotecció (PAU) per a 
emergències d’incendis forestals a les instal·lacions de caràcter industrial i de serveis, a les 
urbanitzacions, càmpings, nuclis de població aïllada, etc., que han d’establir les actuacions 
que s’han de desenvolupar amb els mitjans propis de què es disposi, fins a l’arribada dels 
serveis operatius. En aquest sentit és important que les urbanitzacions elaborin  els seus 
propis PAU, ja que aquestes juntament amb el Joanet són les àrees amb més risc. També 
és considerable el risc en les àrees d’esbarjo, com les àrees de pícnic (la Corbadora, i El 
Pol), el càmping del Vidal, i el camp de treball  del castell de Montsoriu, així com Cases de 
colònies i Residències cases de pagès. 
 
 En l’actualitat sols una de les urbanitzacions existents, “Els Colls”  té redactat i homologat 
el seu PAU des de l’octubre de 1997, tot i que no disposa d’una Junta de compensació. 
Des de la seva aprovació s’han anat resolent les deficiències del Pla, és a dir, s’ha anat 
ampliant i actualitzant la informació per tal de fer-lo el màxim d’operatiu en cas 
d’emergència. Tot i així, caldrà vetllar per mantenir-lo actualitzat. 
 
 Pel que fa a la resta d’urbanitzacions: Pujals, El Mirador i  El Palau ja estant annexionades 
al casc urbà, i actualment s’està treballant  per annexionar La Plana, i La Joia del 
Montseny. Un cop realitzat aquest treball, caldrà veure quines de les urbanitzacions no 
poden assumir-se com a casc urbà i procedir a l’elaboració dels Plans d’Autoprotecció  
corresponents. El següent pas serà estudiar la necessitat d'elaborar-los per cases de 
colònies, el càmping del Vidal i altres assentaments humans. 
 
 

12.4 Risc ambiental de les activitats industrials 

En relació al sector industrial, cal comentar que el municipi no està afectat per l’existència a 
la zona de cap indústria qualificada amb risc d’accident major (Reial Decret 886/88 de 15 
de juliol sobre prevenció d’accidents majors en determinades activitats industrials). 
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Les indústries, a part del risc d’incendi pel qual han d’elaborar els conseqüents Plans  
d’Emergències, també presenten amb més o menys grau  un potencial d’afectació al medi 
a conseqüència d’un desenvolupament incontrolat de l’activitat, que pot desencadenar 
abocaments de productes contaminants a les aigües superficials, filtració de productes 
contaminants al sòl i a les aigües subterrànies, així com, l’emissió de contaminants a 
l’atmosfera. 
 
Es desconeix quines indústries del municipi han elaborat un Pla d’Emergència Interior 
(PEI). Per altra banda, segons la Llei 31/95 de 8 de novembre sobre seguretat e higiene en 
el Treball, totes les indústries han de disposar de mesures d’emergència. El contingut 
d’aquestes mesures indicades als articles 20 i 21 és el mateix que per l’elaboració d’un Pla 
d’Emergència Interior. 
 
En el capítol 11 ja s’ha comentat la incidència de les activitats en la contaminació de les 
aigües, en la contaminació de l’atmosfera (cens de CAPCA) i en la generació de residus. 
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13. FACTORS DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

13.1 Activitat i estructura econòmica 

Tradicionalment l’economia local es basava en l’explotació dels recursos forestals i de 
l’agricultura, tot i que ja des del segle XVI existeix una certa activitat tèxtil a nivell 
d’economia domèstica i des del segle XVIII que és coneguda al presència d’activitat 
metal·lúrgica amb l’existència de les fargues de coure  o ferro.  
 
És però a finals del segle XIX i principis del XX que es produeix la primera revolució 
industrial en el municipi, basada en tres sectors: les carrosseries, la torneria i el tèxtil; que 
modificaren substancialment l’economia local i sistema de vida tradicional.  
 
La guerra civil detingué considerablement aquest desenvolupament industrial, que es 
reprendria de nou a partir dels anys seixanta, experimentant al llarg dels anys setanta una 
profunda reconversió. Dels tres sectors industrials originaris solament la carrosseria és 
capaç de transformar-se i adaptar-se al nou context econòmic i tecnològic. Els altres dos 
desapareixen donant pas però a l’entrada de nous sectors com la confecció i el sector 
d’envasat d’aigües. 
 
En paral·lel a aquesta evolució del sector industrial, que és el que protagonitza la història 
recent de l’economia local, es produeix una davallada progressiva del sector agrari 
tradicional, mentre que el sector serveis augmenta tal i com es produeix en el context del 
de les economies desenvolupades, però sempre darrera de la iniciativa industrial.  
 
L’estructura econòmica actual d’Arbúcies està fortament marcada per la importància del 
sector industrial, que constitueix clarament el sector principal del municipi aplegant el 49 % 
de la població ocupada resident  (Figura 13.7) i creant el 52 % dels llocs de treball 
localitzats al municipi (Figura 13.1). Cal destacar en aquest sentit l’alta especialització en la 
indústria carrossera, que es manté com un element econòmic emblemàtic del municipi, i de 
forma més secundària el sector de les envasadores d’aigua i la confecció. 
 
La rellevància de la indústria configura una estructura econòmica clarament diferenciada de 
la que es presenta en el context comarcal i català, on en ambdós casos la indústria aplega 
poc més d’un 30 % de la població ocupada, mentre que el sector serveis ho fa amb un 60 
%, en el marc d’una economia terciaritzada d’una forma general i creixent. Si fem un anàlisi 
comparatiu en relació al pes dels diferents sectors econòmics en termes de nombre 
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d’activitats existents ponderats pel nombre d’habitants (veure Figura 13.2) s’identifica 
clarament una forta concentració d’activitats industrials superior en un 100 % respecte a la 
concentració industrial catalana. Si es considera la superfície industrial en vers del nombre 
d’activitats (veure taula 13.2) el ratio entre Arbúcies i Catalunya assoliria un valor del 152,9 
%, dada que encara realça més la concentració i predomini del sector industrial al municipi. 
 
El sector serveis a Arbúcies ocupa tan sols el 40 % de la població resident, on el subsector 
més important és el comerç, i on el fins ara limitat desenvolupament turístic no ha propiciat 
un increment significatiu del sector serveis a diferència del que ha succeït en el context 
comarcal. El seu pes en termes de nombre d’activitats en relació a la població resident és 
menor que el que es dona a nivell de Catalunya en un valor del -17,7 %. 
 
El sector de la construcció, amb un 6,9 % de la població ocupada manté un nivell d’activitat 
similar al que és dona a nivell de Catalunya, però lleugerament per sota dels valors 
comarcals, més influenciats per l’incidència del sector turisme sobre la construcció. 
 
Finalment, i en relació al sector agrari es constata una pèrdua progressiva del seu pes en 
termes d’ocupació, tot i que l’any 1996 amb un 4,1 % del conjunt d’ocupats  es mantenia un 
punt personal del context català. 
 
Taula 13.1 Superfície comparada per sectors Arbúcies-Catalunya (1997) 

 Superfície Total (m2) Superfície (m2/hab.) 
 Arbúcies Catalunya Arbúcies Catalunya 

Ratio ponderat1 
(Arbúcies /Catalunya)

Indústria 90214 44559680 18505,4 7316,8 152,9 
Comerç al detall 6348 8602330 1302,2 1412,5 -7,8 
Serveis, llevat 
comerç al detall 

34276 41958636 7031,0 6889,7 2,1 

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
1 Definit a partir de la desviació relativa expressada en percentatge entre el valor de superfícies d’Arbúcies 
respecte el de Catalunya ponderat per les poblacions respectives. 
 
 
L’evolució recent del nombre d’assalariats i nombre d’empreses localitzades en el municipi 
reflecteixen una alta vitalitat econòmica. L’increment del 36 % del nombre d’assalariats i el 
13 % del nombre d’empreses en el període comprés entre els mesos de desembre de 1996 
i 1999, dobla pràcticament el creixement que s’ha donat en les comarques gironines. 
Aquest fort creixement econòmic del municipi reflecteix el fort dinamisme del sector 
industrial, i especialment del carrosser, i la seva capacitat de generació de llocs de treball.   
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Si avaluem l’evolució dels grans sectors d’activitat a partir del llistat de l’IAE pel període 
comprés entre l’any 1994 i 1997 es veu reflectit ja l’important creixement relatiu en termes 
de nombre d’activitats en els sector indústria i construcció, mentre que els serveis 
presentaven un creixement molt menor. Es podria considerar, confirmades amb dades més 
recents que la tendència és al manteniment de la forta especialització en el sector 
secundari.  
 
Taula 13.2 Evolució comparada del nombre d'empreses i afiliats en alta del règim general 

 Arbúcies Girona 
 Empreses Treballadors Empreses Treballadors 

31.12.96 187 1.481 23.192 142.711 
31.12.99 212 2.010 24.946 175.920 
Increment absolut 25 529 1.754 33.209 

Increment relatiu 13 % 36 % 7 % 19 % 
FONT: Tesoreria General de la Seguridad Social 
 
Taula 13.3 Evolució del nombre d'activitats per grans sectors d’activitat (IAE) 

Any Indústria Construcció Comerç al 
detall 

Serveis Profess. i 
artistes 

Total 

1994 81 30 88 140 35 374 
1997 98 44 89 148 38 417 

Incr. (%) 21.0 46.7 1.1 5.7 8.6 11.5 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Figura 13.1 Distribució de l’ocupació localitzada per sectors (1996) 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
 

 

Figura 13.2 Estructura sectorial comparada Arbúcies- Catalunya (1997) 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
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13.2 Sectors econòmics 

13.2.1 Activitat agrària 

Sector bàsic de l’economia tradicional local, l’activitat agrària presenta una forta regressió 
des de fa decennis i que es reflecteix en l’escassa aportació a la riquesa del municipi i el 
nombre reduït de població que hi treballa. Amb un 4,1 % de la població activa resident l’any 
1996, constitueix el sector més minoritari, amb un valor similar al que es dona a la comarca 
(4,0 %), tot i que encara es manté pràcticament un punt per sobre dels valors del context 
català (3,2 %). Malgrat la importància reduïda en termes econòmics, cal remarcar la 
incidència de l’activitat en la gestió del patrimoni natural i cultural local, i la gran superfície 
municipal que té associada. Segons dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia  i 
Pesca, l’any 1998 la superfície agrícola del municipi estava formada per un total de 8.152,5 
Ha, que són majoritàriament forestals amb 7.609 Ha. i 129 Ha de regadiu. 
 
El sector agrícola es constitueix en general per explotacions directes de l’activitat i ser 
pràcticament inexistents les explotacions empresarials. L’activitat es troba doncs molt 
vinculada a explotacions familiars, amb dificultats de continuïtat per la manca d’interès dels 
joves, i un baix grau de professionalització.  
 
Les explotacions agrícoles, cada vegada més escasses tendeixen a concentrar-se a les 
zones topogràficament baixes i menys accidentades. Aquest fet es troba associat al fort 
procés de despoblament de la muntanya que s’ha donat al municipi els darrers decennis. 
L’abandonament de les masies tradicionals s’ha vist parcialment compensat per l’arribada 
al municipi de població estacionària que roman els caps de setmana i períodes estivals, i 
que permet una certa conservació de les masies, que no de l’activitat tradicional a la que es 
trobaven associades. 
 
L’activitat ramadera no és especialment important al municipi, tot i que sí que és present 
amb l’existència de 39 explotacions ramaderes (comptades per espècies diferents de 
bestiar) segons dades de l’oficina comarcal del DARP. Cal comentar en qualsevol cas que 
determinades explotacions disposen de diverses espècies, i per tant comptabilitzades més 
d’una vegada; i d’altra banda, que moltes de les activitats són explotacions petites i de 
gestió familiar. 
 
Del cens total de bestiar facilitat per l’oficina comarcal, i que es mostra a la taula 11.1 del 
capítol d’Activitats, cal destacar en primer lloc que el nombre total de caps és reduït en 
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comparació amb el context de Catalunya. Entre el bestiar existent el més important en 
termes d’unitats ramaderes és el porcí amb un total de 1.433 caps considerants totes les 
categories, seguit de l’oví i l’avícola. 
 
Respecte l’activitat forestal, és destacable la gran superfície municipal que aplega encara, 
tot i que el nivell d’activitat ha disminuït considerablement al llarg de les darreres dècades. 
De constituir un dels sector més importants i emblemàtics del municipi amb nombroses 
colles de bosquerols i carboners, actualment solament existeixen tres colles actives. 
 
Les principals explotacions es troben associades a grans propietaris, que mantenen 
l’activitat amb unes pràctiques de gestió forestal de baixa incidència ambiental, fet que es 
va identificar en les sessions de participació realitzades en el marc d’aquest estudi. 
 
Actualment existeix una certa vitalitat del conreu d’arbres de ribera i ornamentació al 
municipi, i que constitueix probablement un dels sectors amb millor panorama de futur del 
conjunt de l’activitat primària. 
 
L’any 1996, i segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, es localitzaven a 
Arbúcies 79 llocs de treball vinculats al sector agrícola i ramader. El 75 % d’aquests llocs de 
treball els ocupaven residents al municipi, de forma que un 25 % eren coberts per part de 
no residents. Del total de residents ocupats en aquest sector, el 87 % ho feien al mateix 
municipi, mentre que 13 % restant ho feia fóra (veure taula 13.7).  
 
Globalment és tracta doncs d’un sector amb una alta autocontenció, doncs és molt reduït el 
nombre de residents que van fóra a treballar, mentre que l’autosuficiència és moderada-
alta, amb el citat 25 % dels llocs de treball locals ocupats per no  residents. El balanç global 
és d’un major nombre d’entrades que sortides, tot i que limitat en termes absoluts per 
l’escassa importància del sector. 
 

13.2.2 Activitat industrial  

Tal i com es comentava prèviament constitueix el sector econòmic més important del 
municipi, reflectit clarament en el nombre de llocs de treballs industrials localitzats en el 
municipi que assoleixen un 52 % del total, i la concentració d’activitats industrials més d’un 
100 % superior en relació a la població, respecte a la que es dóna en el context català. 
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La indústria preponderant i més emblemàtica del municipi és la carrossera, que aplega 
empreses importants com AYATS, BEULAS, NOGE i INDCAR, i les associades a aquestes 
com ARBUCIAS INDUSTRIAL i tot un conjunt de petits tallers. Aquest fet es reflecteix en la 
distribució d’activitats industrials del municipi segons el llistat de l’IAE, de forma que el 25,6  
% es troben vinculades a la construcció de maquinària i un 17,9 % a metal·lúrgiques i 
productes metàl·lics (veure figura 11.2).  
 
Es tracta d’una indústria que apareix al municipi des de principis de segle XX, molt 
vinculada inicialment a la disponibilitat de recursos naturals com la fusta per al procés 
productiu. Degut a la progressiva transformació i adaptació als nous materials i tecnologies 
i les noves demandes del mercat, el sector s’ha mantingut preponderant al municipi fins a 
l’actualitat, experimentant un fort dinamisme els darrers anys. Constitueix una indústria que 
ha mantingut una capital preponderantment autòcton, i les inversions foranies importants 
no han arribat fins molt recentment. 
 
Els altres dos sectors industrials importants són el vinculat a l’envasat d’aigua, amb quatre 
indústries importants ubicades al municipi (EYCAM-PERRIER, FONTDOR, FONT DEL 
REGÀS i SOL DEL CAMP); i una de confecció (JOCAVI). En aquest cas, i a diferència de la 
indústria carrossera, són sectors implantats al municipi més recentment i que es basen 
majoritàriament en inversions foranies. 
 
Si analitzem comparativament l’estructura sectorial industrial d’Arbúcies en relació a 
Catalunya (veure figura 13.3) en termes de concentració per població resident, és força 
significatiu que globalment i per cadascun dels grans sectors considerats existeix una major 
concentració a Arbúcies que a Catalunya. Aquest fet reflecteix clarament el fort caràcter 
industrial del municipi. 
 
A banda d’aquesta concentració industrial general,  cal destacar especialment el sector de 
transformació de metalls (vinculat a la carrosseria), i el de l’aigua i energia,  que presenten 
en ambdós casos concentracions superiors al 200 % respecte els valor que es donen per 
cada cas a nivell de Catalunya. 
 
Si considerem l’evolució en el nombre d’assalariats i activitats dels darrers anys hom pot 
deduir el fort dinamisme que experimenta el sector industrial local, amb un creixement força 
superior al que es presenta a nivell de Catalunya, més avesat al sector serveis. Sembla ser 
doncs que el caràcter industrial de l’economia d’Arbúcies, més que a atenuar-se tendeix a 
consolidar-se en l’actualitat, afavorit probablement per les noves infrastructures viàries i 
“l’atmosfera industrial” que encara disposa la vila. 
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L’any 1996, i segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, es localitzaven a 
Arbúcies 1.009 llocs de treball vinculats a les indústries manufactureres. Prop d’un 70 % 
d’aquests llocs de treball els ocupaven residents al municipi, de forma que fins a un 30 % 
eren coberts per part de no residents. Del total de residents ocupats en aquest sector, el 85 
% ho feien al mateix municipi, mentre que solament el 15 % restant ho feia fóra (veure 
taula 13.7).  
 
Globalment és tracta doncs d’un sector amb una alta autocontenció, doncs és molt reduït el 
nombre de residents que van fóra a treballar, mentre que l’autosuficiència és moderada 
amb tendència a reduir-se. Malgrat l’important nombre de residents que treballen a la 
indústria manufacturera local (704), sembla ser que això no és suficient i l’atracció de 
treballadors forànis és creixent i sobrepassa de ben segur el 30 % de l’any 1996. El balanç 
global és doncs d’un major nombre d’entrades que sortides, i que per aquest mateix any ja 
era de 182 persones. 
 
 

 
Figura 13.3 Estructura industrial comparada Arbúcies-Catalunya (1996) 
FONT: Elaboració pròpia amb dades d’IAE de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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13.2.3 Comerç i Serveis 

A diferència de l’estructura sectorial de la comarca i Catalunya, Arbúcies presenta un sector 
serveis minoritari respecte a l’industrial. Solament un 40 % dels residents treballa en el 
sector, tot i existir una tendència a un augment moderat. 
 
En termes d’ocupació localitzada al municipi, el comerç i reparació és la branca dels serveis 
que aplega més treballadors, amb un 11 % del total i constituint la segona branca en 
ocupació després de les indústries manufactureres,  seguit a distància per l’educació amb 
un 5 % i l’administració amb un 4 %. Si ens referim en termes d’activitats existents, el 
comerç al detall aplega el 28,5 % de les activitats terciàries, seguit dels professionals amb 
un 26,3 % i la restauració, bars i hostaleria amb un 13,2 %.  
 
Analitzant comparativament amb l’estructura sectorial de Catalunya en termes de nombre 
d'activitats (figura 13.1) per l’any 1997, s'identifica una menor concentració d'activitats 
vinculades al comerç al detall (- 7,0 %), als serveis llevat comerç al detall (-17,7 %), i 
encara més accentuat en el cas de professionals i artistes (-40,1 %), respecte a la que es 
dóna respectivament en el context de Catalunya. 
 
Comparant en termes de superfície s’identifica una menor concentració de superfície 
comercial per habitant respecte a Catalunya (-7,8 %), mentre que per a la resta de serveis 
és pràcticament equivalent (+2,1 %). 
 
Si considerem específicament el comerç al detall, el comerç més majoritari és el de 
productes alimentaris amb un 39,3 % del total, amb un pes lleugerament superior al que es 
dóna a nivell de Catalunya (35,1%), i una concentració d’activitats en relació a la població 
resident també superior en un 4 % respecte el context català. (veure figura 13.4)  
 
A excepció del comerç vinculat al material de transport, la resta de categories més 
importants es presenten amb una concentració menor que en el context català, i on 
destaquen pel seu dèficit comparat els sectors de roba i calçat i articles per a la llar, amb 
una presència inferior al 40 % dels valors mitjos a Catalunya. 
 
S’identifica dins del sector comerç la importància del comerç tradicional amb capital i 
treballadors autòctons. En aquest sentit, dels 202 llocs de treball localitzats al municipi l’any 
1996 el 76,5 % eren autòctons, valor que probablement augmentaria si es comptabilitzessin 
les dedicacions parcials que es donen en els negocis sovint familiars del comerç al detall. 
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Figura 13.4 Estructura comercial comparada Arbúcies-Catalunya 1997 
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades d’IAE de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 

13.2.4 Turisme 

El fenomen turístic a Arbúcies s’origina amb els estiuejants de principis de segle, i pren una 
especial importància als anys 50 i 60 en els que famílies benestants procedents 
majoritàriament de Barcelona, visiten i estiuegen al municipi a la recerca de la tranquil·litat i 
la natura que els hi ofereix la vila. És en aquell moment quan es comencen a produir les 
primeres inversions en serveis d’hostaleria, majoritàriament fondes familiars, que donaven 
resposta a aquesta demanda turística incipient. 
 
La vila però, i a diferència del que succeeix en bona part de la comarca, consolida un 
model econòmic amb una forta vocació industrial, mentre que el turisme experimenta una 
davallada i estancament constituint un sector econòmic minoritari, fortament marcat per la 
manca d’iniciatives i inversions des del sector privat. Aquesta situació es manté fins fa pocs 
anys, quan amb el creixement de la demanda de turisme rural i de natura indueix un cert 
increment dels visitants, tot i que encara en uns nivells força moderats, sobretot en termes 
de pernoctacions.  
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L’oferta d’allotjament del municipi a principis de l’any 2000 estava constituïda per 6 hotels/ 
pensions, 5 Residències-Casa de Pagès, 4 cases de colònies/escoles de natura i 1 
càmping, amb les places que es mostren a la taula 13.4. 
 
En relació als hotels i pensions, es tracta en general d’establiments creats als anys 50 i 60 
segons les necessitats de l’època i sense que s’hagin produït inversions significatives de 
renovació i millora al llarg dels anys. Es tracta en general de negocis familiars, 
escassament professionalitzats, i pertanyents a categories baixes. Tot i que actualment 
s’està construint un nou establiment que esdevindrà el primer amb categoria de 3 estrelles, 
s’identifica en general un dèficit d’oferta d’hostaleria, tant en termes qualitatius com 
quantitatius, fet que dificulta el desenvolupament turístic local.  
 
Respecte a les Residències-Casa de Pagès i cases de colònies, constitueixen subsectors 
amb un cert dinamisme que valoritza i aprofita molt directament els recursos turístics del 
patrimoni natural del municipi. A diferència de l’hostaleria, es tracta de subsectors molt 
vinculats a gent i entitats foranies que desenvolupen l’activitat a Arbúcies, i que en el cas 
de les Residències-Casa de Pagès experimenta darrerament un cert creixement en nombre 
d’establiments i ocupació. 
 
Taula 13.4 Establiments i places turístiques a Arbúcies (2000) 

Tipus d’establiment Nombre d’establiments Places 

Hotels i pensions 6 203 
Residències-Casa de Pagès 5 50 
Cases de colònies i escoles de natura 4 312 
Càmpings 1 31(*) 
FONT: Ajuntament d’Arbúcies.  (*) Expressat en nombre de parcel·les 
 
El sector de la restauració constitueix probablement el subsector amb major vitalitat dels 
vinculats al turisme, afavorit tant pels dinars dels treballadors forànis d’entre setmana, com 
pels turistes i visitants que mengen a la vila malgrat no pernoctar en la seva majoria. Dels 
17 establiments actualment existents a Arbúcies, prop de mitja dotzena ofereixen 
especialitats dirigides als visitants de cap de setmana i es constata una millora progressiva 
de la qualitat de l’oferta. 
 
Segons el Diagnòstic recentment realitzat en el marc de l’Estratègia de promoció turística, 
s’identifica, a banda de la manca de capacitat d’allotjament prèviament comentada, la 
inexistència d’una oferta turística articulada en forma de paquets turístics concrets i els 
dèficits en la difusió i comercialització turística de la vila. Tot plegat limita considerablement 
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la valorització dels recursos turístics locals existents i l’accés als mercats potencials que es 
considera que pot disposar la vila. Malgrat disposar d’una part del Parc Natural del 
Montseny en el seu territori, la projecció d’aquest es troba associada més a d’altres 
municipis vinculats a la vessant barcelonina del Parc, i en general el públic potencial 
desconeix el conjunt de recursos turístics que pot oferir Arbúcies. 
 
Dins del mateix Diagnòstic però es valora molt positivament l’àmplia oferta temàtica de la 
vila que permet arribar a tots els segment de mercat, la virginitat i escassa massificació de 
la destinació, i l’alta accessibilitat des dels principals mercats – Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Girona, i Costa Brava -, que li confereixen una alta potencialitat. 
 
A la taula 13.5 es recull una síntesi dels principals recursos turístics dels que disposa la 
vila, on destaca la seva diversitat i qualitat, així com la seva amplitud estacional. 
 
Taula 13.5 Principals recursos turístics d’Arbúcies 

Tipus de recurs Principals recursos 
Naturals - Parc Natural del Montseny 

- Riera d’Arbúcies 
- Jardí El Roquer 

- Salt de la dona d’aigua 
- Salt de la nou 
 
 

Històrics - Castell de Montsoriu 
- Cases Modernistes 
- Plaça Porxada 
- Museu La Gabella 
- Sant Pere Desplà 
- Nucli antic 

- Església parroquial de Sant  
Quirze i Santa Julita 

- Santa Maria de Lliors 
- Sant Cristòfor de Cerdans 
- Capella de la Pietat 
 
 

Culturals - Activitats - Museu de la Gabella 
Gastronòmics - Restaurants 

- Mostra Gastronòmica de tardor
- Castanyes 
- Bolets 

Tradicionals - Fira del Flaviol 
- Enramades 

- Fira de Tardor 

Activitats - Exposicions 
- Conferències 

- Festes 

Indústria - Carrosseria 
- Torneria 
- Tèxtil 

- Embotelladores 
- Argila-Terrissa 
- Energia Hidràulica 

FONT: Estratègia de Promoció turística. Ajuntament d’Arbúcies (2000) 
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La importància dels recursos naturals i històric-culturals de la vila, i la naturalesa encara 
incipient del desenvolupament turístic, permet plantejar encara un model d’activitat turística 
basat en aquests recursos específics del patrimoni, evitant models degradadors d’aquests 
atractius, i promovent en canvi els segments turístics que els valoritzin i puguin afavorir la 
seva conservació. Alguns d’aquests segments turístics podrien ser l’ecològic, el cultural, 
escolar, jove, estudis, negocis o tercera edat. 
 
En relació a la demanda actual, malgrat no existir informació suficient per fer una avaluació 
acurada, es caracteritza majoritàriament per ser visites sense pernoctació i procedents de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  En el cas de pernoctar és majoritari el sector de 
visitants que ho fan en segona residència o residència de familiars o amistats.  
 
Entre els visitants actuals ( i segons l’enquesta realitzada en el marc d’aquest estudi), allò 
que més es valora clarament d’Arbúcies com a destinació turística és el paisatge i l’entorn 
natural (el 74,3 % dels enquestats ho citen), destacant també altres aspectes com la 
tranquil·litat i escassa massificació (33,8 %), l’ambient rural i de muntanya (28,4 %), 
l’alimentació i gastronomia (21,6  %), i l’hospitalitat local (13,5 %). Per contra, la qualitat de 
l’allotjament (0 %), l’existència d’activitats turístiques organitzades (1,4 %) i l’animació 
nocturna (1,4 %) són els que menys es citen. 
 
Preguntant directament per allò que menys es valora del municipi com a destinació 
turística, més de la meitat no identifiquen cap element. Entre els que responen hi ha molta 
diversitat, i solament és significatiu les crítiques a la manca d’aparcaments, les dificultats 
d’accés al transport públic, la manca d’activitat turístiques organitzades i la manca 
d’indicacions, però que cap cas es cita en més d’un 4 % del conjunt d’enquestats 
  
Des de l’ajuntament es realitza des de fa anys una tasca de promoció turística del municipi 
amb difusió a l’exterior de la vila, una oficina d’informació turística al Museu de la Gabella i 
una intensa activitat de dinamització dels agents privats per tal de potenciar el sector 
turístic local. 
 
Recentment s’ha constituït l’Agrupació de Restaurants i Hotels d’Arbúcies (GRHA) que a 
principis de l’any 2000 aplegava una quinzena d’establiments amb l’objectiu de potenciar 
l’activitat turística al municipi i en la que fins a l’actualitat prem especial importància el 
sector dels restaurants.  
 
La implementació de l’Estratègia de promoció turística recentment dissenyada, que 
considera la creació d’un Patronat de Turisme participat per l’ajuntament i el sector privat, 
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pot constituir la base pel desenvolupament sostenible del turisme local. El seu èxit 
dependrà del nivell d’implicació i voluntat del actors implicats i la  capacitat per sumar 
esforços amb un mateix objectiu. 
 
 
 

 
Figura 13.5 Elements de  valoració turística d’Arbúcies 
FONT: Elaboració pròpia a partir d’enquesta a visitants. Abril 2000.  
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13.2.5 Construcció 

Amb un 6,9 % de la població resident ocupada, la seva importància econòmica és similar a 
la que presenta en el context català (7,0 %), tot i que inferior al dinamisme del sector a la 
comarca (8,4 %), fortament marcat per la demanda que exerceix l’activitat turística sobre la 
construcció. En termes de nombre d’activitats, la concentració del sector segons el nombre 
d’habitants és sensiblement inferior en un 8 % respecte als valors del context català. 
 
El dinamisme econòmic i demogràfic de la vila dels darrers anys s’ha vist reflectit en un 
increment de la demanda interna d’habitatge, fet que ha incidit positivament en el l’activitat 
del sector de la construcció. 
 
L’any 1996, i segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, es localitzaven a 
Arbúcies 143 llocs de treball vinculats a la construcció. Un 71,3 % d’aquests llocs de treball 
els ocupaven residents al municipi, de forma que fins a un 28,7 % eren coberts per part de 
no residents. Del total de residents ocupats en aquest sector, el 86,4 % treballaven al 
mateix municipi, mentre que solament el 13,6 % restant ho feia fóra. 
 
 

13.3 Ocupació i mercat laboral 

13.3.1 Població activa i distribució per sectors.  

L’any 1996, la taxa de població activa d’Arbúcies presentava un valor del 53,87 %, similar 
al del context català (53,4 %), i lleugerament inferior al del comarcal (56,98 %).  
 
Si analitzem l’ocupació per sexe s’identifica una taxa d’activitat elevada en el cas dels 
homes que assoleix un valor del 68,54 %, similar en aquest cas al que es dóna a l’àmbit 
comarcal (69,38 %), però superior al de Catalunya (66,41 %).  Per contra, l’activitat 
femenina presenta dèficits en relació als dos contextos territorials considerats, i amb un 
39,79 % és inferior respecte a Catalunya (41,21 %) i encara més respecte la comarca de la 
Selva (44,6 %). 
 
Aquest fenomen és previsible que vingui marcat per una sèrie de factors locals entre els 
que caldria destacar l’estructura econòmica i mercat laboral associat de la vila, amb una 
forta demanda de treballs associats a la indústria tradicionalment vinculats als homes, i en 
canvi menor demanda de treball pel cas de les dones. Aquesta realitat, caracteritzada amb 
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més detall a l’apartat següent pot propiciar que certs sectors de la població femenina no es 
plantegin l’activitat laboral. 
 
Altres factors que poden incidir són el major envelliment de la població de la vila respecte a 
la comarca i Catalunya, amb un major pes de població femenina d’edat avançada i que 
tradicionalment no s’han integrat tant al mercat laboral; així com la major tendència a fer 
estudis universitaris per part de les joves de la vila respecte als nois. 
 
En relació a la distribució de la població ocupada resident per sectors, tal i com s’apuntava 
ja a l’apartat previ, destaca la importància dels arbuciencs que treballen al sector de la 
indústria amb un 49 %, clarament superior al 31,7 % i 32,1 % de la Selva i Catalunya 
respectivament. El sector serveis ocupa solament el 40 % de la població local, que es 
complementa amb el 6,9 % de la construcció i el 4,1 % del sector agrari, aquest darrer en 
franca regressió al llarg dels darrers decennis. 
 
En relació a la distribució dels ocupats per professions cal destacar l’important pes dels 
treballadors qualificats de la indústria i construcció, que amb 562 treballadors constituïen el  
30 % dels residents ocupats l’any 1996. 
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Figura 13.6 Taxa d’activitat comparada total i per sexe (1996) 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya  
 
 

 
Figura 13.7. Població ocupada resident per sectors (1996) 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
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13.3.2 Localització i mobilitat laboral.  

En aquest apartat es pretén analitzar de forma sintètica els fluxos de mobilitat induïts per la 
localització de l’activitat laboral i de la població ocupada que la desenvolupa, considerant el 
comportament diferencial que es dona segons sectors d’activitats, professió i sexe. 
 
Per la realització de l’anàlisi es consideren dos paràmetres: l’autocontenció, que representa 
la proporció dels ocupats residents a Arbúcies que treballen en el mateix municipi respecte 
el total de residents ocupats; i l’autosuficiència, que és defineix com el percentatge de 
residents que treballen en el municipi respecte del total dels llocs de treball localitzats al 
municipi. 
 
Considerant les darreres dades disponibles (Cens del 1996), Arbúcies presenta una 
elevada autocontenció propera al 80 %, de forma que 4 de cada 5 persones d’Arbúcies 
desenvolupen les seves activitats laborals dins del mateix municipi. L’autosuficiència té un 
valor del 70,9 %, fet que reflecteix que prop d’un 30 % dels llocs de treball localitzats al 
municipi s’ocupen per treballadors residents en d’altres municipis. 
 
Aquesta diferència de prop de 10 punts entre l’autocontenció i l’autosuficiència representa 
que la vila exerceix una funció de centre d’atracció laboral respecte el seu entorn territorial 
més proper, de forma que per l’any 1996 el balanç entre entrades i sortides per raons 
laborals era positiu en 203 persones. Considerant l’increment del 36 % de llocs de treball 
localitzats al municipi entre l’any 1996 i 1999, clarament superior a l’increment de població 
activa del municipi per aquest mateix període, hom pot deduir que l’autosuficiència de la 
vila deu haver disminuït i el balanç global augmentat respecte els valors de l’any 1996. 
 
Taula 13.5 Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball, per sexe (1996) 

 Total 

 Total Homes Dones 
Desplaçaments dins 1361 883 478 
Desplaçaments a fora 356 237 119 
Desplaçament des de fora 559 452 107 
Total generats 1717 1120' 597 
Total atrets 1920 1335 585 

Diferència atrets/generats 203 215 -12 
FONT: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya 



13. Factors de sostenibilitat econòmica 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

241

 

 
Figura 13.8 Localització de l’ocupació laboral  (1996) 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 

Si analitzem les entrades i sortides segons el sexe, és molt destacable la diferència del 
comportament del mercat laboral masculí, amb un balanç positiu d’entrada de 215 
treballadors, mentre que en el femení el balanç és negatiu en 12 treballadores (veure taula 
13.5). Es pot interpretar doncs que l’activitat econòmica local i els llocs de treball que 
genera faciliten una alta ocupació del sector masculí, fins al punt d’atraure un important 
contingent de treballadors de municipis propers, mentre que la capacitat de generació de 
llocs de treball femení és molt menor. 
 
Si considerem la localització laboral segons professions (veure taula 13.7), reflex de 
l’estructura i activitat econòmica local, s’identifica la important capacitat d’atracció de 
treballadors vinculats a les categories Artesans i treballadors qualificats industrials i 
construcció, així com d’operadors d’instal·lacions i maquinària. Per contra, els treballadors 
de les categories Tècnics i professionals científics i intel·lectuals, Tècnics i professionals de 
suport, i empleats administratius presenten un  balanç d’entrades i sortides negatiu, que 
reflecteix la menor capacitat de creació d’ocupació d’aquest tipus de professions des de 
l’economia local, i la major necessitat de sortir fóra a treballar. 
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Taula 13.6 Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball, per professió (1996) 
 Desplaçaments 

dins 
Desplaçaments a 

fora 
Desplaçament 

des de fora 
Diferència 

atrets/generats 
Directiu d'empresa  i 
administració pública 

123 32 32 0 

Tècnics i professionals 
científics i intel·lectuals 

83 74 61 -13 

Tècnics i professionals de 
suport 

148 61 49 -12 

Empleats administratius 
 

51 15 13 -2 

Artesans i treballadors 
qualif.  indústries i constr. 

496 66 212 146 

Operadors d’instal·lacions 
i maquinària 

163 64 120 56 

Treballadors no qualificats 126 15 31 16 

FONT: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya 

 
 
Taula 13.7 Localització de la població ocupada per branques d'activitat (1996) 

 residents i 
treballen en
el municipi 

residents i 
treballen fóra 
del municipi

no residents 
i treballen en 
el municipi 

total 
treballant en 
el municipi. 

Auto-
contenció 

Auto-
suficiència

Agricultura i ramaderia 59 9 20 79 86,76 74,68 
Pesca 2 0 0 2 100,00 100,00 
Indústries extractives 2 5 0 2 28,57 100,00 
Indústries manufactureres 704 123 305 1009 85,13 69,77 
Electricitat, gas i aigua 6 1 23 29 85,71 20,69 
Construcció 102 16 41 143 86,44 71,33 
Comerç i reparació 159 40 49 208 79,90 76,44 
Hostaleria 49 8 11 60 85,96 81,67 
Transport i comunicació. 30 22 21 51 57,69 58,82 
Mediació financera 24 17 8 32 58,54 75,00 
Immob. i serveis empres. 46 32 9 55 58,97 83,64 
Adm. Públ. defensa i SS 47 17 22 69 73,44 68,12 
Educació 55 34 35 90 61,80 61,11 
Sanitat i serveis socials 35 23 9 44 60,34 79,55 
serveis 32 6 5 37 84,21 86,49 
Personal domèstic 9 3 1 10 75,00 90,00 
Organismes extraterritorials 0 0 0 0 - - 

Total 1361 356 559 1920 79,27 70,89 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'IEC 
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Si considerem la distribució per sexe de cadascuna de les categories de professions són 
precisament les prèviament identificades amb balanços negatius d’entrada i sortida en les 
que les dones són majoritàries respecte als homes, fet que ve a confirmar les majors 
dificultats del sector femení, especialment amb estudis universitaris, per poder treballar en 
el mateix municipi. 
 
Si analitzem les diferències segons branques d’activitat (veure taula 13.7), destaquen per 
l’alt nivell d’autocontenció de l’agricultura i ramaderia, l’hostaleria, la indústria 
manufacturera i la construcció, en tots els casos amb valors entre el 85 i 90 %. Constituirien 
les activitats en els que els residents exerceixen la seva activitat majoritàriament en el 
mateix municipi, sigui perquè hi ha una forta demanda laboral local – indústria 
manufacturera -, o bé perquè constitueixen activitats tradicionalment amb menor mobilitat – 
agricultura i hostaleria - . 
 
Per contra, les branques d’activitat amb menor autocontenció, i en les que els residents 
tenen tendència a treballar més fóra del municipi serien tot un conjunt d’activitats 
vinculades al sector serveis com la mediació financera, immobiliàries i serveis a empreses, 
transports i comunicacions, i sanitat i serveis socials. Al voltant del 40% dels treballadors 
d’aquests sectors localitzen la seva feina fóra del municipi. 
  
Si considerem les branques d’activitat amb menor nivell d’autosuficiència, destaquen la 
indústria manufacturera, Educació, Sanitat i serveis socials, i Transport i comunicacions. En 
el seu conjunt presenten valors entre el 60 i 70 %, i  que es troben associat a la major 
obertura que presenten tradicionalment aquests sectors i l’alta demanda laboral existent en 
el cas de  la indústria manufacturera. 

13.3.3 Anàlisi i evolució de l’atur 

Arbúcies presenta una taxa d’atur excepcionalment baixa en el context de comarcal i 
català, amb un valor del 3,35 % el 31 de desembre de l’any 1999, significativament inferior 
als valors de la comarca de la Selva (7,00 %) i de Catalunya (6,48 %), ja de per sí inferiors 
al context de l’estat espanyol. Amb aquest nivell d’atur la vila constitueix un dels municipis 
amb menor atur de les comarques gironines. 
 
Si considerem valors mitjos d’atur al llarg de l’any, important en el cas de les comarques 
amb forta activitat turística com la Selva, l’escenari es veu sensiblement modificat en relació 
a la comarca, amb taxes d’atur mitges per l’any 1999 del 3,70 % per Arbúcies, 5,91 % per 
la Selva i 6,69 % per Catalunya, però on Arbúcies es manté clarament per sota. 
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Figura 13.9 Evolució comparada de la taxa d’atur (1996—1999) 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya i Departament de Treball 

Figura 13.10 Evolució compara de la taxa d’atur per sexe (1997-1999) 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya i Departament de Treball 
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L’evolució de l’atur els darrers anys ha estat clarament positiva, i tal i com s’observa a la 
figura 13.9, la taxa d’atur s’ha reduït pràcticament a la meitat en el període de solament 3 
anys, passant d’un 7,06 % el mes de desembre de 1996 al 3,35 % pel mateix mes de l’any 
1999. Aquesta tendència a la baixa també s’ha manifestat en nivell de la comarca i el 
conjunt de Catalunya, però és remarcable que a la vila d’Arbúcies la reducció de l’atur s’ha 
produït des de nivells molt reduïts que es podrien qualificar com a atur tècnic. 
 
Si analitzem comparativament el nivell i evolució de l’atur segon sexe, és destacable per 
una banda la pràctica inexistència d’atur masculí, amb un 1,97 % a finals de l’any 1996, i 
l’important descens que ha experimentat els darrers anys, malgrat trobar-se en valors ja de 
per sí excepcionalment baixos l’any 1996 amb un 4,96 %. 
 
En el cas de les dones però, l’atur presentava un valor del 7,11 % l’any 1999, que tot i no 
ser especialment alt, sí que era superior al dels homes. El progrés econòmic dels darrers 
anys i increment de l’ocupació, clarament reflectit en el cas masculí, no ha tingut una 
traducció tan evident en el cas de les dones, amb una taxa que l’any 1999 s’havia reduït 
solament fins al 6,29 %.  
 
Malgrat la distància que s’ha de prendre a l’hora d’interpretar els valors de la taxa d’atur 
femenina, sí que es torna a constatar les major dificultats de la dona respecte l’home a 
Arbúcies per trobar feina pel tipus d’activitat econòmica existent. En qualsevol cas, i 
comparat amb el context supra-local, el seu nivell d’ocupació és clarament superior.  
 

13.3.4 Formació ocupacional i polítiques d'inserció laboral. 

Degut al bon comportament de l’ocupació al municipi, la formació ocupacional i les 
polítiques d’inserció laboral no han tingut tradicionalment la importància que tenen en altres 
municipis, entre d’altres raons perquè amb índex d’atur tan baixos és més difícil accedir a 
bona part dels programes de finançament supra-locals vinculats a l’ocupació. 
 
Al municipi existeix des de fa uns anys el Taller Ocupacional Montsoriu (TOM) que facilita la 
formació i inserció laboral dels sectors  de la població amb més dificultats, i en el que 
destaquen els cursos vinculats a aspectes ambientals com el manteniment de jardins. 
 
Malgrat la inexistència d’una borsa de treball a l’àmbit local, identificada com un punt feble 
en el marc de les sessions de participació, existeix des de nombre de l’any 1999 un nou 
servei d’assessorament laboral per a joves associat al Punt d’Informació Juvenil que ofereix 
atenció personalitzada sobre orientació formativa i laboral.  
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La comarca de la Selva és considerada com una zona en declivi industrial segons els 
programes dels Fons Estructurals de la UE, però malgrat això té moltes possibilitats 
respecte a noves ocupacions relacionades amb la protecció del medi ambient, l’oci i la 
cultura. Aquests nous jaciments d’ocupació no acaben d’emergir i per això es destina el 
programa ADAPT per tal que petites noves empreses augmentin les seves capacitats, en 
tecnologies de la informació i la comunicació i aprofitin els filons que emergeixen: el turisme 
rural, l’oci, la cultural, la conservació i millora del medi ambient i les xarxes d’informació.  
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14. FACTORS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL  

14.1 Demografia  

14.1.1 Evolució de la població 

La demografia d'Arbúcies presenta una estabilitat força accentuada al llarg de la segona 
meitat del segle XX, amb creixements i decreixements moderats al voltant dels 4.000 
habitants fins a mitjans de la dècada dels vuitanta.  
 
Al llarg d'aquest període el municipi perd pes demogràfic en relació a la comarca de la 
Selva que creix entre els anys 1950 i 1981 amb una taxa anual del 1,51 %, fortament 
marcada pel desenvolupament turístic explosiu de municipis costaners com Blanes o Lloret 
i la creació de l'autopista A-7. 
 
Escassament influenciada pel fenomen turístic i les noves infrastructures, Arbúcies 
aconsegueix mantenir un mínim creixement del 0,3 % mig anual al llarg d'aquest mateix 
període gràcies a l'existència d'un sector industrial local - carrosseria i posteriorment 
embotelladores - que aporta llocs de treball al municipi. 
 

 

Figura 14.1. Evolució de la població d'Arbúcies. 
FONT: Elaboració a partir de dades del Padró Municipal. Ajuntament d'Arbúcies 
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A partir de mitjans dels anys vuitanta es produeix un canvi significatiu en la dinàmica 
poblacional amb una acceleració del ritme de creixement que es manifesta amb taxes de 
creixement anual al voltant del 2 % en el període (1986-1991) i que es manté a l'entorn de 
l'1 % anual al llarg de la dècada dels noranta, similar al valor comarcal i superior al del 
context català, proper al creixement zero. Dels 4172 habitants de l'any 1986, Arbúcies 
passa als 5074 l'any 2000. 
 
Aquest dinamisme demogràfic recent ve donat en bona mesura per la bonança econòmica 
de la indústria local carrossera i la capacitat de creació d'ocupació que atrau població de 
fóra del municipi, així com la pròpia execució de l'Eix Transversal que ha facilitat l'accés 
d'Arbúcies a altres zones de Catalunya. 
 

 

Figura 14.2. Taxa de creixement comparat. 
FONT: Elaboració a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya i Padró Municipal 
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Taula 14.1 Evolució comparativa de la densitat de població  

 1991 1996  
 Població 

(hab.) 
Densitat 

(hab/km2) 
Població 

(hab.) 
Densitat 

(hab/km2) 
Variació % 

densitat 91-96

Arbúcies 4550 52,3 4875* 56,1 7,1 
Breda 3221 632,8 3243 637,1 0,7 
Hostalric 2899 855,2 2919 858,5 3,34 
St. Feliu de 
Buixalleu 

592 9,6 672 10,9 13,5 

St. Hilari 
Sacalm 

4704 56,3 5064 60,6 7,7 

Sta. Coloma 
de Farners 

8239 115,6 8404 117,9 2.0 

Espinelves 191 10,8 175 9,9 -8,4 
Viladrau 883 17,4 886 17,5 0,3 
La Selva 98255 98,7 104833 105,3 6,7 
Catalunya 6059494 190,0 6090040 191,0 0,50 

FONT: Elaboració pròpia a partir de la “Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya” i (*) Padró Municipal. 

 

14.1.2 Moviment natural i migratori 

Tal i com es reflecteix a la figura 14.4. el creixement demogràfic del municipi ve marcat pel 
moviment migratori positiu al llarg de tota la dècada dels noranta, mentre que el moviment 
natural és molt reduït i amb tendència progressiva cap a valors negatius. 
 
Pel període comprés entre l'any 1991 i 1996 el comportament del moviment migratori i 
natural del municipi és similar al de la comarca, amb valors positius en ambdós casos i on 
el creixement migratori representa més d'un 80 % del creixement demogràfic total. Per 
aquest mateix període a escala de Catalunya tant el moviment natural com el migratori és 
pràcticament zero. 
 
En relació al moviment natural d'Arbúcies i la seva evolució, cal destacar en primer lloc el 
caràcter estable de la seva taxa de natalitat en uns nivells massa reduïts per compensar 
una taxa de mortalitat que va creixent d'una forma més o menys progressiva al llarg dels 
darrers anys fins al punt d'igualar i fins i tot superar la natalitat (veure figura 14.4). 
L'important envelliment de la població amb tendència a accentuar-se en el futur fa preveure 
un moviment natural reduït i fins i tot negatiu. 
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Figura 14.3. Components del creixement demogràfic comparat (91-96). 
FONT: Elaboració a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya i Padró Municipal 

Figura 14.4. Evolució de la taxa anual de moviment natural d'Arbúcies (1990-1999) 
FONT: Ajuntament d'Arbúcies 
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Si s'analitza l'evolució al llarg de tota la dècada s'identifiquen els màxims creixements 
migratoris al principi i final dels noranta, reflex de la conjuntura econòmica del país i que 
sembla incidir fortament en la capacitat de generació de llocs de treball i inducció 
d'immigració per part del sector econòmic local.  
 
La segona meitat de la dècada presenta una evolució cap al creixement de l'immigració, 
factor que permet mantenir un creixement demogràfic en aquest període al voltant de l'1 % 
anual amb un moviment natural zero o sensiblement negatiu. D'aquests darrers anys 
destaca també la component de la migració estrangera, que constitueix entre un 40 i un 50 
% del conjunt de la immigració reflectida al Padró Municipal els anys 97, 98 i 99. 
 
El fenomen d'immigració a Arbúcies no ha sigut significatiu fins molt recent, i fins als anys 
vuitanta la població immigrada procedia bàsicament de l'entorn més proper i de la pròpia 
població disseminada al terme. Malgrat l'increment d'immigració, indicador de la capacitat 
local de generació de llocs de treball, els percentatges de població nascuda fóra de l'estat 
espanyol eren l'any 1996 encara inferiors als del context comarcal i català (veure taula 
14.2).  
 
Segons dades de març de 2000 del Padró Municipal, el percentatge de població immigrada 
a Arbúcies era d'un 3,4 %, inferior al valor de les comarques gironines (4,6 %, UPD 
Comarques Gironines), però ja superior al del context català (2,9 %, UPD Comarques 
Gironines). 
 
Taula 14.2 Lloc de naixement de la població  
 Arbúcies La Selva Catalunya 
 1991 1996 1991 1996 1991 1996 
Nascuts a Catalunya 88,0 87,6 71,8 71,9 67,5 68,4 
Nascuts a la resta de l'Estat 10,5 10,2 25,3 24,3 30,8 28,8 
Nascuts a l'estranger 1,5 2,2 2,9 3,8 1,7 2,8 

FONT: Elaboració pròpia a partir de la “Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya”. 
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14.1.3 Estructura demogràfica 

La piràmide d’edats de la població d’Arbúcies de 1996 reflecteix clarament l’evolució 
històrica del moviment natural i migratori del municipi al llarg del segle XX, destacant la 
base reduïda de la piràmide degut a la davallada de la natalitat dels darrers anys i que 
afecta especialment als grups d’edat compresos entre els 0 i 14 anys. S’identifica així 
mateix una segona reducció en els grups d’edat nascuts durant la guerra civil i postguerra, 
anys en els que baixà la natalitat sense que aquest fenomen quedés suficientment 
compensat pel moviment migratori posterior. 
 
El pes per grups d’edat va creixent fins als 40 anys, per reduir-se d’una forma més o menys 
progressiva a mida que augmenta l’edat, amb el segon estretament citat de la piràmide 
entre els 55 i 59 anys que trenca la tendència. El 30,1 % de la població es localitza entre 
els 25 i 45 anys constituint les franges d’edat més majoritàries, afavorides tant per la 
natalitat major en els anys del seu naixement com per la població migrada a Arbúcies que 
han enriquit especialment aquest grup. 
 
La distribució per sexes és pràcticament equitativa, malgrat que presenten distribucions per 
edat diferenciades amb una major localització de dones en els grups d’edat entre els 15 i 
25 anys, i en els superiors a 55 anys. 
 
Comparativament a la piràmide de Catalunya,  i en relació a la distribució per edats dels 
homes caldria destacar el menor pes de les franges d’edats entre 15 i 30 anys i les 
corresponents a la guerra civil i postguerra. Per contra els sectors entre 35 i 45 anys i els 
majors de 60 anys prenen més importància a Arbúcies que no pas al context català. En el 
cas de les dones hi ha una estructura molt similar a la catalana. 
 
La població del municipi presenta un nivell d’envelliment superior al que es dona en el 
context comarcal i català, envelliment que s’ha accentuat d’una forma clara al llarg dels 
darrers decennis. L’actual piràmide d’edats i tendències del moviment natural i migratori 
recents fan preveure que aquest fenomen tendirà a augmentar.  La taxa d’envelliment 
(població >64 anys/població< 14 anys *100) va passar de 69,7 l’any 1981 al 118,3 l’any 
1996, mentre que per aquest darrer any la comarca de la Selva i Catalunya presentaven 
valors de 91,3 i 110,9 respectivament. 
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Taula 14.3. Evolució de l’estructura de la població i taxa d’envelliment 
 Arbúcies La Selva Catalunya 

Edats 1981 1991 1996 1981 1991 1996 1981 1991 1996 
< 14 20.8 16.4 15.3 25 19.2 16.1 24,9 17,8 14,7 

15 – 64 64.6 67.1 66.6 64.3 67.7 69.2 64,0 67,9 69,0 
> 65 14.5 16.5 18.1 10.5 13.1 14.7 11,0 14,3 16,3 

No hi consta 0.1   0.2   0,1 - - 
T.env. 69.71 100.6 118.3 42 68.23 91.3 44.2 80.3 110.9 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la “Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya” 
 
 
 

 
Figura 14.5. Estructura d’edats de la població (1996) 
FONT: Ajuntament d'Arbúcies i Institut d'Estadística de Catalunya 
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els avantatges de viure al nucli urbà van provocar una progressiva i continuada migració 
interna de la població rural que fan que es dupliqui ràpidament la població del nucli. El 
procés de despoblament rural es dóna d’una forma pràcticament continuada fins als 
nostres dies, de forma que l’any 1996 la població resident en dispers rural representava 
menys d’un 8 % respecte el total, amb un decreixement del 25 % entre l’any 1991 i 1996. 
 
Els darrers decennis s’ha donat un segon fenomen important en termes d’ubicació de la 
població com és el desenvolupament d’habitatge suburbà en forma d’urbanitzacions 
properes al nucli urbà (Mirador, Joia, Palau, Sot del Palau i la Plana) o disperses (Colls i 
Fogueres de Monstsoriu), i tipologia de casa en filera o aïllada. 
 
Per tal d’avaluar l’evolució del poblament del municipi segons els diversos sectors i 
tipologies existents s'ha considerat l'anàlisi contrastat de les dades dels dos darrers censos 
de l’any 1991 i 1996. La primera limitació de l’anàlisi ve donada per les deficiències 
probablement existents al cens de l’any 1996 al municipi d’Arbúcies, que possiblement va 
infravalorar en més de 300 persones els residents, sense poder saber quins sectors de la 
vila van poder quedar-se més afectats. Una segona dificultat radica en la pròpia 
configuració dels districtes i seccions censals, on sota una mateixa secció podem trobar 
urbanitzacions, dispers rural i sectors urbans agregats al nucli. 
  
Considerant aquestes limitacions s’ha realitzat la taula 14.4 on es reflecteixen si més no les 
principals tendències del poblament. El casc urbà (Seccions 1 i 2 del Districte 1) podríem 
considerar que manté la seva població, i si atenem a les dades del Padró de l’any 2000 es 
constata que fins i tot experimenta un creixement moderat en el seu conjunt, tot i no ser el 
sector més dinàmic del municipi. Per aquest mateix any concentrava prop del 80 % de la 
població total. 
 
El sector amb un creixement més important es configura pel conjunt d’urbanitzacions 
localitzades de forma pràcticament continua al casc (Mirador, Joia del Montseny, Palau 
d’Arbúcies, Sot del Palau i la Plana), que tot i no representar un percentatge de població 
important presenta els increments absoluts de població més importants reflectits entre els 
censos del 91 i 96.  Les urbanitzacions disperses (els Colls i Fogueres de Montsoriu) tenen 
una rellevància demogràfica molt més reduïda, amb una clara vocació des del planejament 
per tal que això es mantingui així, promovent el creixement del casc i el seu entorn i evitant 
la dispersió del fenomen urbà. 
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Finalment, les dades comparades entre censos confirmen la tendència al decreixement de 
la població en dispers rural (- 25 %), tot i la presència creixent de població estacionària 
procedent de fóra del municipi que habiten en caps de setmana o períodes vacacionals. 
 

Taula 14.4. Creixement dels nuclis de població 1991-1996 

Secció-Sector Habitants 1991 Habitants 1996 Variació (91-96) Var..(%) (91-96)

(1.2) Sector nord  1791 1788 -3 -0,17
(1.1) Sector sud  1847 1689 -158 -8,55

Total Casc urbà 3638 3477 -161 -4,43
(2.1) S. Agregats 1 246 205 -41 -16,67
(2.1) Urb. Agregada 2 169 273 104 61,54
(2.1) Urb. Dispersa 3 11 30 19 172,73
(2.1) Disseminat 4 421 315 -106 -25,18

Total Arbúcies 4549 4315 -234 -5,14
FONT: Censos de població de l'any 1991 i 1996 i elaboració pròpia 
 
1 

inclou sectors del casc urbà no considerats a la secció 1, 
2 

inclou urbanitzacions agregades al casc urbà com Mirador, Joia del 
Montseny, Palau d’Arbúcies, Sot del Palau i La Plana),  

3 
inclou urbanització dels Colls i Fogueres de Montsoriu, 

4 
disseminat rural 

 
 

14.2 Educació  

14.2.1 Nivell educatiu i ensenyament formal al municipi  

Segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya a partir dels censos de població, 
el nivell d'instrucció d'Arbúcies és inferior tant al context comarcal com al català. El fet que 
s'hagi duplicat el percentatge de població sense titulació en el període de 5 anys pot indicar 
possibles errors en el cens del 1996, on també es reflecteix un descens de població 
substancial respecte al 1991 que tal i com s'ha comentat a l'apartat anterior de demografia 
no sembla ser gaire coherent amb l'evolució de la població. 
 
Si prenem com a referència les dades del 1991 és remarcable el baix percentatge de 
població sense titulació i l’alt valor dels que disposen de primer grau en comparació amb el 
context comarcal i català. La formació secundària i universitària pren valors inferiors a la 
vila, afavorit probablement pel ràpid accés al mercat laboral local per part dels joves sense 
necessitat d'estudis superiors. És destacable en qualsevol cas l'increment recent de 
població amb estudis de tercer grau, fins i tot per sobre del context comarcal. 
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Taula 14.5. Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més) 

 Arbúcies La Selva Catalunya 

 1991 1996 1991 1996 1991 1996
 
Sense titulació  10,0 20,4 15,8 15,4 19,1 17,7 
Primer grau  57,4 47,9 45,3 45,6 36,7 35,7 
Segon grau  29,7 24,9 35,1 32,8 37,8 36,6 
Tercer grau  2,9 6,8 3,8 6,2 6,4 10,0 

Total  4.103 3.878 86.996 94.117 5.441.582 5.539.012 
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
El municipi disposa dels següents centres educatius que permeten l'educació des del 
Primer Cicle d'Educació Infantil fins a estudis secundaris post-obligatoris:  
 
- Escola Vedruna 
Primer Cicle d’Educació Infantil (1,2 anys) 
Segon Cicle d’Educació Infantil (P3, P4, P5) 
Educació Primària obligatòria (1er-6è) 
 
- Llar Municipal Infantil "El Jardinet" 
Primer Cicle d’Educació Infantil (1,2 anys) 
 
- CEIP. Dr. Carulla 
Segon Cicle d’Educació Infantil (P3, P4, P5) 
Educació Primària Obligatòria (1er-6è) 
 
-  IES. Montsoriu 
Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria (1er-2on ESO) 
Segon Cicle Educació Secundària Obligatòria (3er-4rt ESO) 
Secundari Post-obligaotri (Batxillerat, CFGM i CFGS) 
 
 
Afavorit per l'existència de tots aquests centre educatius a la mateixa vila, la taxa 
d’escolarització dels nens i nenes del municipi d’Arbúcies és pràcticament del cent per cent. 
  
Pel que fa a l’evolució de la població escolaritzada als centres del municipi, la Taula 14.6 
reflecteix un descens del nombre d'alumnes en el Segon Cicle d'Educació Infantil en el 
període 1994-1999; descens que retrobem en el camp de l’Educació Primària Obligatòria. 
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Però on s’aprecia una forta davallada és en el camp de l’Ensenyament Secundari Obligatori 
(ESO), especialment en el seu segon cicle on la disminució de la població escolaritzada es 
situa al voltant del 70% (vegeu Taula 14.7). Aquest important descens troba el seu origen 
en el canvi de condició de l’Institut d’Ensenyament Superior (IES), que amb la creació de 
dos nous IES. a Sant Hilari i a Hostalric, passa de centre d’àmbit subcomarcal a centre 
d’àmbit local o municipal.  
 
El fort descens de l’alumnat al nou Batxillerat, pròxim al 35% (vegeu taula 14.7), no ha 
modificat encara la possibilitat d’optar per les diferents àrees d’estudi (Ciències de la Salut, 
Científico-tecnològica, Lletres i Humanitats). Aquesta varietat però, podria minvar per poc 
que s’accentuï l’actual tendència decreixent. 
 
En relació als cicles formatius de formació professional, i a partir de l’aplicació de la LOGSE 
pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, la comarca de la Selva podrà 
desenvolupar-ne 8 de les 21 famílies professionals considerades (activitats agràries, 
administració, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, hostaleria i turisme, imatge 
personal, manteniment i servei a la producció i serveis socioculturals  a la comunitat). 
Aquestes famílies formatives podran ser impartides ja sigui en forma de cicle formatiu de 
formació professional de grau mitjà (CFGM) o de cicle formatiu de formació professional de 
grau superior (CFGS). 
 
L'IES Montsoriu d'Arbúcies compta inicialment amb els CFGM d’Administració i d’Instal·lació 
i manteniment electromecànic. No obstant, la viabilitat d'aquests estudis  post-obligatoris no 
es troba del tot garantida. En el cas del CFGM d'Instal·lacions i manteniment 
electromecànic la matrícula l’any 1999 va ser de cinc alumnes, davant dels 15 alumnes 
inscrits al segon any. El CFGM d'Administració no s’ha pogut endegar per matrícula 
insuficient. Ara per ara, l’IES d’Arbúcies no ofereix cap cicle formatiu de grau superior 
(CFGS). 
 
Finalment, el descens total de la població escolaritzada al municipi entre els anys 1994 i 
1999 ha estat del 33, 2 % i la seva causa principal, tal i com es desprèn de la taula 14.8, la 
trobem en la reducció a la meitat del número total d’alumnes de l'Institut. 
 
Pel que fa al nombre de mestres, professors i educadors s’ha produït un descens global de 
89 a 76, i totes les baixes es troben associades a l’Educació de Secundària, mentre que el 
nombre de docents es manté a l’Educació Infantil i a la Primària. 
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Una de les conseqüències que ha tingut la diferent evolució del nombre d'alumnes i de 
professors al llarg dels darrers anys ha estat la millora en general de la ratio d’alumnes per 
cada mestre, que és relativament baixa (en tots els casos inferior a 15), fet que permet 
millorar la qualitat de l'ensenyament i l'adaptació a les necessitats més específiques de 
cada alumne.  
 
Taula 14.6. Evolució de la població escolaritzada a Arbúcies 1994-1999 (Infantil i Primària) 

 INFANTIL 
1er Cicle 

INFANTIL 
2on Cicle 

PRIMÀRIA 
Cicle Inicial 

PRIMÀRIA 
Cicle Mitjà 

PRIMÀRIA 
Cicle Superior

 1any 2any P3 P4 P5 1 2 3 4 5 6 
1994 - 37 66 49 49 48 50 47 56 40 50 
1999 24 46 53 49 48 43 47 59 37 47 52 

%  24,3 -19,7 0,0 -2,0 -10,4 -6,0 25,5 -33,9 17,5 4,0 

FONT: Perxada, Núm. 17 
 
Taula 14.7. Evolució de la població escolaritzada a Arbúcies 1994-1999 (Secundària) 

 SECUNDARI 
1er Cicle (EGB) 

SECUNDARI 
2er Cicle (EGB/FP) 

SECUNDARI POS-TOBLIGATORI
(BUP/FP) 

 7è EGB 
1ESO 

8è EGB 
2ESO 

1BUP/1FP1
3ESO 

2BUP/2FP1
4ESO 

3BUP/3FP1
1BTX/1CFM

COU/1FP2 
2BTX/2CFM 

2FP2 

1994 66 67 169 174 111 118 40 
1999 56 57 54 47 47 60 - 

% -15,2 -14,9 -68,0 -73,0 -57,7 -49,2 - 
FONT: Perxada, Núm. 17 

 
Taula 14.8. Distribució i evolució dels alumnes dels centres educatius d'Arbúcies 

Centre Alumnes 1994 Alumnes 1999 Creixement (%) 

Jardinet 25 43 72 
Vedruna 245 169 -31 
Carulla 355 293 -17,5 

IES 612 321 -47,5 

TOTAL 1237 826 -33,2 
FONT: Perxada, Núm. 17 
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14.2.2 Agents educatius locals i educació no reglada 

 
A banda dels centres d'ensenyament de formació reglada existents a la vila és molt 
destacable la presència de tot un conjunt d'agents educatius locals que complementen i 
enriqueixen l'oferta educativa, facilitant la possibilitat d'una educació àmplia i integral a la 
ciutadania que així ho desitgi. 
 
Sense pretendre analitzar amb detall els agents i oferta existent, sí que caldria valorar 
l'existència dels següents centres: 
 
Escola d'Adults 
 
L’Escola d’Adults es constitueix com un servei bàsic per a l'educació i la dinamització 
cultural d'Arbúcies. D'ençà la seva posta en funcionament el curs 1981-1982, el centre ha 
anat adaptant la seva oferta formativa a l’evolució de les necessitats de la societat local. 
Inicialment, l’escola estava destinada, bàsicament, a satisfer les necessitats de totes 
aquelles persones que no havien tingut la possibilitat d’accedir als estudis en el seu 
moment, o bé, no els havien pogut completar. Amb el temps la funció de l’escola ha anat 
evolucionant cap a l'alfabetització de persones d'altres cultures nouvingudes a la vila, la 
complementació d'estudis, l’actualització de nous coneixements i tècniques, així com la 
realització d’activitats lúdiques i culturals diverses. 
 
En la seva oferta es combinen cursos reglats, cursos no reglats i cursets. En total, el curs 
1998-1999 se’n van oferir quinze. Els cursos de l’Escola d’adults s’han impartit en diferents 
espais de la vila al llarg de la seva història (vegeu la taula 14.9). Enguany, amb la 
integració de l’Escola als nous equipaments del Centre Cultural de Can Cornet, es podrà 
centralitzar l’oferta i la impartició dels cursos i disposar així d'un espai de referència. 
  
El nombre d'alumnes anuals mig des dels inicis de l’escola l’any 1981 ha sigut proper als 
200, variable segons el curs. Un total de 2.965 alumnes han passat per l’Escola d’Adults 
des de l'any 1981 i fins el 1999. 
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Taula 14.9. Locals i Estudis de l'Escola d'adults (1981-1999) 

Centre Estudis 

Rectoria: Estudis bàsics i puntes de coixí. 
Llar de Jubilats Ioga, tall i confecció i teatre 
I.E.S. Montsoriu: Graduat escolar, Maduresa FP, Informàtica I i II, Proves d'accés per a 

majors de 25 anys, Francès, Anglès 
TOM Postres i pastissos 
C.E.I.P. Dr. Carulla Balls de Saló (gimnàs), Flor seca, Paper maixé, Cuina 
Esplai Can Son Pintura i dibuix. 
La Gabella Hª de Catalunya, Fotografia 
FONT: PERXADA, Núm. 15 
 
Escola de música 
 
Creada l'any 1988, el centre ofereix una àmplia i variada oferta de formació que inclou des 
de la sensibilització musical adreçada als més petits fins a la iniciació a la música per a 
adults, així com cursos de llenguatge musical i formació instrumental diversa. 
 
Pel curs 98-99 el nombre de professors, conjuntament amb Sant Hilari va ser de 12, i 
atenen a un total de 160 alumnes. A partir de la seva activitat formativa, l'escola ha 
provocat el naixement de nombrosos grups musicals i entitats, així com de professionals de 
la música en molt diversos àmbits. El seu rol en l'organització i en la participació en 
activitats culturals diverses és també important. 
 
L’Escola funciona com a centre privat que ofereix un servei públic amb el suport de 
l'ajuntament. Al igual que en el cas de l’Escola d’Adults, l’Escola de Música quedarà també 
integrada en les noves aules de que disposa el Centre Cultural Can Cornet. 
 
Cal fer esmena d’altres centres que realitzen una important funció dins de l’oferta formativa 
no reglada com ara el CEIP Dr. Carulla, l'Associació de Mares i Pares de l'IES Montsoriu o 
el Museu Etnològic del Montseny-La Gabella.  
 
En l’educació al lleure, és molt remarcable l'existència de l’Esplai Can Son, que entre 
moltes altres activitats organitza colònies i un esplai d’estiu que aplega a més de 100 nens i 
nenes a través del qual es difonen les llegendes i la història de la vila d’Arbúcies.  
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14.3 Cultura  

14.3.1 Oferta i equipaments culturals al municipi. 

El municipi d’Arbúcies gaudeix d’una àmplia i variada oferta cultural promoguda des del 
sector públic pel Consell Municipal de Cultura i la Regidoria de Cultura. Aquesta activitat 
atorga, sens dubte, un important dinamisme a la comunitat. Dins de la variada oferta 
cultural, la xarxa social existent a Arbúcies juga, sens dubte, un paper molt important 
gràcies a les activitats i als serveis promoguts des d’associacions de tot tipus.  
 
L’Ajuntament d’Arbúcies s’ha mostrat especialment actiu a l’hora de dotar el municipi 
d’equipaments culturals. Trobem un exemple recent en la creació del Centre Cultural de 
Can Cornet situat al bell mig del nucli urbà i amb una superfície total de més de 800 m2. El 
Centre cultural farà possible integrar en les seves instal·lacions l’Escola d’Adults i l’Escola 
de Música, així com una escola de pintura i manualitats. L’obertura al públic de la biblioteca 
Rafel Vila i Barnils la tardor del 1999 va ser el primer dels serveis oferts per aquest centre.   
 
L’any 2000 és l’any previst també per l’entrada en funcionament del nou Ateneu cultural 
construït a partir de l’adequació de l’edifici de les escoles velles. L’Ateneu, a més 
d’organitzar tallers de teatre, pintura, manualitats i fotografia, disposa d’una sala de 
conferències i serà la seu de Ràdio Arbúcies. L’Ateneu afavorirà el creixement i el 
desenvolupament de la xarxa social d’Arbúcies oferint l’espai pel futur hotel d’entitats de la 
vila. 
 
Pel que fa a la recuperació de la memòria històrica, el Museu Etnològic del Montseny, La 
Gabella, ocupa una posició central com a equipament museístic. El museu, integrat a la 
Xarxa Comarcal de Museus de Catalunya, és un centre de conservació i difusió del 
patrimoni cultural del massís del Montseny. El museu, que va iniciar la seva activitat als 
anys 80, no ha deixat de créixer en infrastructura i equipaments.  
 
Pel que fa a l’oferta cultural del municipi, Arbúcies compta amb una programació cultural 
variada i intensa si prenem en consideració les dimensions de la vila. Entre les fires i festes 
del poble destaquen, a més de la Festa Major d’Arbúcies, la Fira de Tardor, la Fira de 
Primavera, la Festa del Flabiol, la Festa del Roser de Joanet o la Festa del Castell de 
Montsoriu. Les festes de les Enramades d’Arbúcies, amb el concurs de catifes de flors 
naturals i que es celebren a la primavera, han estat declarades recentment Festa 
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Tradicional d’Interès Nacional pel Departament de Cultura de la Generalitat (declaració que 
al maig del 1999 només gaudien 22 festes a tota Catalunya).  
 
A més de les festes i celebracions tradicionals i populars, al llarg de l’any es succeeixen 
actuacions de música, dansa i cant; així com representacions teatrals, cinema, exposicions, 
xerrades i conferències, i un important número de cursos organitzats al voltant de les 
diverses àrees culturals. Algunes associacions de la vila ofereixen també  publicacions 
culturals periòdiques.    
 
Altres entitats que ofereixen serveis culturals i infrastructura són el Centre Parroquial, que 
compta amb una sala de teatre i una de cinema, l’esplai Can Son, l’associació Perxada i 
Ràdio Arbúcies. Cal destacar també la sala de teatre i les aules d’ensenyament de que 
disposa la Llar de Jubilats i Pensionistes. 
 
Cal destacar l’existència d’una xarxa de biblioteques públiques de la vila: Biblioteca 
d’Arbúcies, Fundació “La Caixa” (cedida a l’Ajuntament l’any 1999), la biblioteca de la Llar 
de Jubilats i Pensionistes i la biblioteca del Museu Etnològic del Montseny, a les quals s’hi 
va afegir la tardor del 1999 la biblioteca Rafel Vila i Barnils dins dels serveis oferts pel 
centre cultural de Can Cornet, que substituirà algunes de les preexistents. 
 
L’ajuntament d’Arbúcies es mostra actiu en l’àmbit de la cooperació cultural amb altres 
municipis. La vila forma part d’un conveni de col·laboració conjuntament amb els 
ajuntaments de Salses (Catalunya Nord), Vilafranca de Bonany (Mallorca) i Torreblanca 
(País Valencià) per promoure la cooperació entre els municipis. 
 
Pel que fa a la relació que s’estableix entre les infrastructures i l’oferta cultural del municipi 
per una banda, i l’ús que se’n fa d’aquestes, l’article La Cultura a Arbúcies, posa de relleu 
el baix nombre d’usuaris culturals. Les enquestes realitzades periòdicament pel Museu 
Etnològic del Montseny-La Gabella reflecteixen també un descens progressiu en 
l’assistència a activitats culturals. 
 

14.3.2 Agents culturals locals. 

La política de foment i de promoció de la cultura que s’ha practicat des de l'administració 
local a Arbúcies ha afavorit la vida cultural a la vila. 
 
Arbúcies gaudeix també d’una important i dinàmica xarxa social formada per associacions i 
grups que desenvolupen una activitat molt important dins d’aquest sector. Aquestes 
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associacions i grups abasten els més variats interessos i sectors culturals i han contribuït 
en gran mesura a la intensitat, pluralisme i riquesa  de que gaudeix l’activitat cultural del 
municipi. 
 
En el mateix article prèviament citat de PERXADA s’identifiquen les associacions i grups 
següents: Agrupació fotogràfica del Centre, Agrupació sardanista, Amics del Sagrat Cor, 
Associació d’amics del Castell de Montsoriu, Associació de geganters i grallers, Associació 
juvenil Bèlit, Ball de Garlandes, Corals Amethysta, Lutiana i Clau de Sol, Col·lectiu 
d’emigrats africans, Consell de Joventut d’Arbúcies, Els Ginjolers d’Arbúcies, ESCA, Grup 
de Teatre del Centre, Grup de teatre dels jubilats, Grup TORNAVEU, Grup XARXA local i el 
Taller de Teatre infantil “Cal Xic”. 
 

14.3.3 Patrimoni històric-arquitectònic. 

La vila d'Arbúcies disposa d'un ric i divers patrimoni històric-arquitectònic en el seu territori 
que reflecteix l'evolució del poblament de la vall des de l'Edat dels Metalls fins als nostres 
dies. 
 
Al municipi es localitzen així diversos jaciments arqueològics que deixen constància 
d'aquest poblament primerenc i entre els que destaquen el Pla de Palomeres, La Feixa 
Llarga, el Turó de Montsoriu, la Roca d'en Pla i Can Pons, i que abasten des de l'edat de 
bronze fins al S. I a.C. 
 
El període medieval és el que ha dotat al municipi de monuments més notables, entre els 
que destaca especialment el Castell de Montsoriu, considerat com una de les construccions 
militars de l'època més significades de Catalunya. El castell s'inicià a finals del s.XI  i es 
finalitzà a la segona meitat del s.XIV. Es considera per molts especialistes com el millor 
castell gòtic del país, i que es troba en procés de consolidació i rehabilitació.  
 
Destaca també d'aquest mateix període l’església romànica de Sant Pere Desplà del s.XVII, 
amb pintures pre-romàniques del s. X, una de les poques que es conserven a Catalunya 
d'aquesta època. Existeixen altres esglésies romàniques escampades pel terme municipal i 
que reflecteixen la tradicional distribució en veïnats dispersos rurals, entre les que cal 
remarcar Santa Maria de Lliors, originària del s. X i amb l'actual construcció del s.XVII; Sant 
Cristòfol de Cerdans, església d'estil llombard de finals del s.XI o principis del XII; i Sant 
Mateu de Joanet, d’origen romànic però que actualment no en conserva cap element. 
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És remarcable així mateix el patrimoni existent en forma de masies disperses per tot el seu 
territori, vestigi del model de poblament tradicional, en la seva majoria pertanyents als 
segles XVII i XVIII. 
 
Ja pertanyents a l'època més recent, es localitzen també cases del casc urbà dels segles 
XIX i XX,  entre les que destaquen les cases noucentistes i modernistes del carrer 
Camprodon. 
 
La creació del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, ha tingut un paper fonamental 
en l'estudi i conservació del patrimoni cultural local, fet que potencia l'arrelament i identitat 
de la comunitat amb la seva història; i alhora constitueix uns recurs sinèrgicament 
complementari al patrimoni natural per a la projecció turística de la vila. 
 
Malgrat no existir un Catàleg de Patrimoni, el PGOTU vigent identifica un ampli llistat 
d'elements en la seva Norma 6 - Relació d'edificis conjunts d'especial protecció-Catàleg, 
que inclou edificis històrics, veïnats, masies, jaciments arqueològics, paisatges, edificis i 
llocs de la vila i elements diversos - diverses fonts i l'arbre de la Plaça -. Per tot aquest 
conjunt d'elements l'aplicació de normes és indefugible i en els que tota actuació no 
autoritzada es considera com a infracció urbanística greu. 
 
 

14.4  Equitat i protecció social   

14.4.1 Principals problemàtiques socials  

A Arbúcies conflueixen tot un conjunt de factors que atenuen la existència de 
problemàtiques socials importants, de forma que els fenòmens de pobresa i exclusió social 
presents en d’altres municipis no prenen una especial incidència a la vila. Entre aquests 
factors caldria destacar els baixos nivells d’atur, la inexistència de sectors urbans segregats 
amb població immigrada, i la forta identitat i cohesió social reflectides en un teixit associatiu 
ric i dinàmic. 
 
Malgrat la inexistència de dades del tipus i evolució de l’ús de serveis socials al municipi, es 
constata per part dels seus responsables un estancament en la demanda, la qual es 
caracteritza per trobar-se molt normalitzada i ser bastant diversa, aspectes a valorar com a 
indicadors positius de la situació social local.  
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Si considerem la percepció de la població analitzada en forma d’enquesta en el marc de 
l’estudi, és remarcable la valoració positiva que s’atorga a la pobresa a la vila amb una 
mitja de 3,9 sobre una escala de 5. 
 
En relació als sectors de la població habitualment amb majors dificultats, cal citar en primer 
lloc el sector d’immigrants, el qual ha tingut un creixement important al llarg d’aquests anys 
afavorit per l’atracció laboral que exerceix la vila. Segons l’article aparegut en la revista 
PERXADA de juny del 2000 en relació a la immigració, en març de l’any 2000 un 3,4 % de 
la població era immigrant procedent de fóra de l’estat espanyol, valor que es troba encara 
per sota de la mitjana de la comarca (3,8 %), però que ha experimentat un important 
creixement els darrers anys. En aquest sentit, la població immigrada a la vila ha passat de 
34 persones l’any 1988 als 228 l’any 2000, dels quals el 47,81 % són africans, 
majoritàriament de Senegal, Marroc i Gàmbia. 
 
Malgrat l’increment del col·lectiu d’immigrants no s’identifiquen problemàtiques importants 
vinculades a aquest sector, afavorit tant per la pràctica inexistència d’atur com per l’actitud 
generalment positiva que hi ha hagut des de la comunitat a l’acceptació dels nouvinguts. 
En l’enquesta realitzada restà clarament reflectit aquest fet, tant per la valoració positiva 
que es s’atorgà a la integració dels immigrants, com pel fet que els que millor valoraren 
aquest aspecte varen ser precisament la població recentment instal·lada al municipi. 
Malgrat la notable acceptació existent al col·lectiu, no es pot concloure tampoc que existeixi 
una plena integració a la vida cultural i social de la vila, repte que requereix probablement 
de més temps i una major implicació per totes les parts implicades. 
 
Un segon col·lectiu sensible es configuraria pels joves, que pateixen sovint dels dèficits de 
l’oferta lúdica, formativa i cultural, pròpies d’un municipi de dimensions comparativament 
reduïdes com és Arbúcies. La ràpida incorporació al mercat laboral afavorida per la forta 
demanda laboral industrial local, propicia un menor accés a la formació superior, 
especialment pel sector masculí. 
 
El sector de la dona mereix també una atenció especial, degut a la menor inserció al 
mercat laboral, condicionat per l’estructura del mercat laboral local fortament vinculat al 
sector industrial carrosser. La taxa d’activitat femenina presentava l’any 1996 un valor del 
39,76 %, inferior tant als valors mitjos de Catalunya com de la comarca, que contrasta amb 
el 68,54 % masculí.  
 
I finalment cal destacar la gent gran, col·lectiu en fort creixement i amb un pes important en 
una comunitat fortament envellida com és la d’Arbúcies, que planteja a més noves 
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necessitats fins ara no plantejades. El desenvolupament d’activitats que els dignifiqui i 
valoritzi com a persones i els impliqui en la comunitat són sens dubte elements prioritaris 
que ja s’impulsa intensament des de la Llar de Jubilats, i que caldrà potenciar per part de 
tots els agents implicats. 
 

14.4.2 Serveis socials al municipi i polítiques d'igualtat i promoció social 

Arbúcies disposa d’un Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP) configurat per una 
treballadora social i un educador, que depenen laboralment del Consell Comarcal de la 
Selva, i amb dedicació compartida amb d’altres municipis. 
 
L’EBASP, ubicada a l’ajuntament d’Arbúcies, ofereix serveis d’Informació i Assessorament 
en relació a residències, habitatge, prestacions i altres serveis de benestar; Intervenció i 
Suport a famílies i individus de la vila amb dificultats laborals, educatives, econòmiques o 
de salut; així com Orientació i Derivació a Serveis o Institucions quan la situació requereix 
una atenció especialitzada. 
 
 

14.5 Solidaritat i cooperació internacional  

14.5.1 Cooperació internacional municipal pel desenvolupament 

La cooperació i solidaritat internacional constitueix un dels elements més emblemàtics 
d'Arbúcies, que es manifesta amb els agermanaments amb viles del sud fortament arrelats 
al municipi i amb una llarga i consolidada trajectòria; la participació activa i pionera en el 
Fons Català de Cooperació i campanyes supra-locals de solidaritat; i la important implicació 
de l'ajuntament, teixit associatiu i ciutadania en activitats de cooperació.  
 
És absolutament remarcable que de tots els aspectes socials i econòmics del municipi 
plantejats a l'enquesta telefònica realitzada en el marc d'aquest estudi, fos la solidaritat 
internacional l'element clarament millor valorat amb una puntuació mitja del 4,2 sobre 5. 
Aquest fet, probablement singular en el context de Catalunya, constitueix un aspecte 
clarament diferencial respecte altres municipis i que li atorga un valor molt positiu en clau 
de sostenibilitat. 
 
No és l'objectiu de l'estudi analitzar amb detall l'àmplia activitat de cooperació del municipi, 
però sí destacar els elements més significatius que el caracteritzen. 
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El primer aspecte a senyalar és l'alt percentatge de pressupost municipal destinat a 
solidaritat internacional que sobrepassa clarament i des de fa anys l'objectiu del 0,7 %, 
constituint molt probablement un dels municipis, sinó el que més, amb major percentatge 
dedicat a cooperació. L'any 1999 el valor era d'un 1,49 %, al qual se li hauria d'afegir altres 
partides importants com els sous de treballadors municipals que en un determinat període 
de l'any varen viatjar a Nicaragua en el marc d'activitats de cooperació. Així mateix, si el 
càlcul es realitzés segons el criteri emprat per moltes entitats on es descompten les total 
del pressupost les transferències corrents d'altres administracions, el percentatge s'eleva al 
2,3 %. 
 
És remarcable d'altra banda els agermanaments d'Arbúcies amb el poble nicaragüenc de 
Palacagüina (1986) i el posterior amb el poble saharauí de Hagunia. En els dos casos 
constitueixen vincles estrets entre Arbúcies i ambdues comunitats amb una certa tradició 
d'anys i que s'ha concretat en intercanvis, activitats i projectes diversos amb una 
considerable continuïtat al llarg de tot aquest temps. L'organització anual de brigades locals 
a Nicaragua ha creat uns lligams personals rics i diversos entre sectors de la població 
arbucienca i la comunitat nicaragüenca. És destacable la implicació personal activa i 
impulsora en tot aquest conjunt d'activitats de membres de l'equip de govern de 
l'ajuntament, així com la participació de tècnics del mateix. 
 
En el cas de l'agermanament amb Nicaragua s'han creat les entitats SOARPAL (Solidaritat 
Arbúcies-Palacagüina) i FUNDARPAL (Fundació Arbúcies-Palacagüina), que articulen des 
de la seva creació bona part de la cooperació existent entre els dos municipis, afavorint un 
major protagonisme i lideratge de la societat civil respecte les administracions locals 
respectives i facilitant la continuïtat de l'agermanament més enllà de l'evolució política que 
es pugui donar amb els anys. 
 
Arbúcies ha exercit així mateix un rol pioner en la cooperació municipal en el context de 
Catalunya, i que entre d'altres fets, s'ha manifestat clarament amb la seva participació en la 
creació del Fons Català de Cooperació, assumint la seva secretaria per part de l'alcalde de 
la vila, i contribuint econòmicament de forma continuada i significativa considerant la 
grandària del municipi. 
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Taula 14.10. Distribució i evolució del pressupost destinat a solidaritat internacional 

Àmbit de cooperació 1997 1998 1999

Palacagüina-Nicaragua 4.435.204 1.289.398 1.363.185
Poble Saharauí-Hagunia 599.667 1.123.000 808.000
Fons Català de Cooperació 3.127.200 3.850.000 3.350.000
Diversos - 412.400 421.047
Total 8.162.071 6.674.798 5.942.232

% respecte Pressupost1 2,285 % 1,91 % 1,49 %
1 estimat respecte pressupost total i deduint capítol d'actius i passius financers i alienació d’inversions reals, 

però incloent transferències d'altres administracions. 

 

14.5.2 Agents locals i participació en la cooperació pel desenvolupament  

De forma complementària a l'activitat directament desenvolupada des de l'ajuntament, 
existeix un ric teixit associatiu local que es troba implicat en activitats de solidaritat i que 
formen part del Consell de Solidaritat. 
 
Aquest òrgan aplega a 21 persones representants de diferents agents locals vinculats a la 
cooperació i la solidaritat, com entitats de cooperació (SOARPAL, ACAPS), entitats i 
tècnics de l'àmbit social i sanitari (Voluntariat, Creu Roja, CAP i membres de l'EBASP) 
representants del col·lectiu d'immigrants, sector educatiu (centres  educatius), sector 
religiós (capellà) i representants de grups polítics. 
 
Els seus principals objectius és la promoció i sensibilització de la població en relació a les 
temàtiques de cooperació i solidaritat, fomentar una política de integració dels immigrants a 
Arbúcies, així com la definició de les pautes de la cooperació municipal. 
 
 

14.5 Participació i identitat ciutadana 

14.5.1 Informació ambiental municipal 

En relació a la difusió i accés a la informació ambiental per part de la ciutadania existeixen 
actualment els següents canals principals: 
 
- Informació i atenció al ciutadà a les dependències municipals. 
- Informació al butlletí municipal PERXADA. 
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- Full Informatiu de l'ajuntament 
- Emissora municipal Ràdio Arbúcies 
 
El butlletí PERXADA, de periodicitat trimestral ofereix una àmplia i detallada informació 
sobre els diferents aspectes d'actualitat de la vila, i recentment ha incorporat una secció 
fixa de medi ambient. Segons els resultats obtinguts a l'enquesta telefònica realitzada en el 
marc d'aquest estudi constitueix el principal canal d'accés a informació ambiental del 
municipi. 
 
Destaca d'altra banda la transcripció dels plens i la seva distribució a la població a través 
del full informatiu de l'ajuntament, distribuït al conjunt de la ciutadania. Aquesta transcripció 
escrita es complementa amb l'emissió en directe per Ràdio Arbúcies dels Plens, que es 
realitza des de l'any 1987 i que respon a la voluntat del consistori de dotar de la màxima 
transparència a la gestió de la vila. 
  
Un altre element de recent implantació que permetrà millorar l'accés i difusió de la 
informació és la creació de la pàgina WEB de l'ajuntament d'Arbúcies, que tot i trobar-se en 
una fase inicial permetrà la incorporació de informació sobre la vila i el propi procés 
d'Agenda 21 Local.  
 

14.5.2 Marc general i òrgans de participació ciutadana en l’àmbit municipal  

La participació ciutadana al municipi ve regulada pel Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
vigent al municipi, i on en seu Títol Tercer es defineix els mecanismes i procediments 
d'Informació als ciutadans, consulta i accés a la documentació,  participació ciutadana i 
regulació de les entitats ciutadanes d'interès municipal. 
  
En aquest marc, es defineix la possibilitat de crear Consells Municipals per tal de facilitar la 
participació de la població a la gestió municipal, així com en garantir l'assessorament 
directe del Consistori en tots els àmbits. Es defineix també una sèrie d'àmbits temàtics en 
els que els Consells podran tenir caràcter permanent i que s'integraran per membres de 
l'equip de govern, associacions ciutadanes i per veïns especialment interessats en els 
objectius a desenvolupar. 
 
Fins a l'actualitat s'han constituït el Consell de Joventut (1993) per tal de promoure la 
implicació dels joves en la gestió de les seves pròpies iniciatives; el Consell Municipal de 
Solidaritat (1996), descrit a l'apartat de cooperació; i el Consell d'Esports. Existeixen a 
banda els Consells Escolars del CEIP Dr. Carulla i l'IES Montsoriu.  
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A banda del marc dels Consells, existeixen altres mecanismes de participació com 
l'assistència i intervenció als plens o sessions públiques de debat per temes concrets que 
es puguin plantejar. Destaca així mateix la possibilitat de sol·licitar consultes populars per 
qüestions d'especial rellevància i que siguin de competència municipal, recollit al ROM 
municipal. En aquest sentit, és remarcable l'organització l'any 1986 del Referèndum del pas 
estret del pont per tal de decidir sobre l’eixamplament del carrer del pont per adaptar-ho a 
les noves necessitats de circulació de la vila i que comptà amb un 33 % de participació de 
la població censada, constituint un dels primers referèndums populars celebrats a l'estat 
espanyol. 
 

14.5.3 Teixit associatiu local  

La vila manifesta una gran vitalitat associativa que es reflexa en el nombre i diversitat 
d'entitats existents i nivell d'activitats que s'organitzen considerant la grandària demogràfica 
de la població. Aquest fet és conseqüència i causa alhora de la forta identitat i cohesió 
social de la comunitat i la sensibilitat que es demostra per la promoció i conservació de la 
cultura i les tradicions, la solidaritat internacional i les temàtiques socials o la mateixa 
protecció del medi ambient. 
 
La tradició associativa es remunta ja des de començaments de segle, i que en aquell 
moment considerava moviments recreatius-culturals, moviments confessionals i moviments 
socials. La guerra civil i postguerra suposà un fort decaïment del teixit, que es manté però 
al llarg dels anys, ressorgint amb força amb el retorn de la democràcia i l'emergència de 
nous valors. 
 
A principis de l'any 2000 eren prop de 70 el nombre d'entitats inscrites al Registre d'Entitats 
municipal que aplega entitats de caire esportiu, socials, educatives, culturals, juvenils i 
ecologistes. 
 
Entre tot aquest ampli ventall d'entitats comentem sintèticament algunes de les 
potencialment més implicades al procés d'Agenda 21 Local i que tenen en alguns casos un 
important nivell d'activitat :  
 
Associació de Naturalistes d'Arbúcies, constituïda l'any 1993 amb l'objectiu d'oposar-se 
a la instal·lació de noves plantes embotelladores al municipi. Aquest ha estat el seu 
principal àmbit d'actuació però també s'han mobilitzat per aturar el càmping "El Vidal", han 
participat a les jornades sobre el Pla Especial del Montseny i han dut a terme campanyes 
de sensibilització per la defensa de la Tordera i de la pedrera. Actualment es troba en una 
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fase de menor activitat, però perdura constituint l'únic grup que podríem considerar com a 
ecologista de la vila. 
 
Centre Parroquial, amb una forta tradició, i amb dues seccions prou dinàmiques com el 
teatre i la fotografia i que acull altres iniciatives com ara la de Rialles-Xarxa. La Secció 
Fotogràfica Centre d'Arbúcies, creada l'any 1978, desenvolupen activitats diverses 
vinculades a la fotografia com són l'organització de concursos, cursets de fotografia i 
col·laboracions amb entitats locals. És en aquest àmbit en el que amb la seva col·laboració 
han contribuït a campanyes i activitats ambientals locals com els concursos "Vius al Parc 
del Montseny" (Diputació de Barcelona i Girona), "Amics del Montseny" o el pòster "Salvem 
el castell" de l'associació d'Amics del castell de Montsoriu". 
 
Grup Antilínia Montseny-Guilleries d'Arbúcies, creat recentment per protestar contra el 
desenvolupament d'un projecte de línia d'alta tensió (400.000 volts). L'ajuntament està en 
contra del projecte i així ho ha va aprovar al ple municipal de març del 99.  
 
Societat de Pesca de la Riera de les Truites d'Arbúcies, agrupen un centenar de socis 
amb interès i activitats vinculats a la gestió cinegètica de la pesca a la riera d'Arbúcies i al 
manteniment de la qualitat de l'ecosistema fluvial. Presenten una alta sensibilitat en relació 
a les problemàtiques que té associades i fan activitats de introducció d'espècies.  
 
Associació de Voluntariat d'Arbúcies, es defineix com un conjunt de voluntaris actius des 
de mitjans dels anys noranta i recentment constituïts en forma d'associació. El seu origen 
es troba associat a les tasques de l'anterior assistent social i les necessitats de voluntariat 
de recolzament que tenia. Es troba molt vinculat amb l'àmbit social i inicialment molt 
associats a l'acompanyament dels avis amb vocació d'anar-se diversificant 
progressivament amb recolzament a la infància entre d'altres. S'han adherit recentment a la 
Federació de Voluntariat Social de Catalunya i han iniciat cursos bàsics de voluntariat. 
 
Associació d'Amics del Castell de Montsoriu, Creada l'any 1992 i compromesa amb la 
salvaguarda del patrimoni monumental i cultural, exemplificat en el cas del castell de 
Montsoriu. Els seus objectius fundacionals van ser evitar l'oblit institucionals del Castell, 
evitar el seu deteriorament i recuperar l'estructura original. Donada la dimensió dels 
objectius es va promoure la creació d'un Patronat per a la gestió de la conservació i millora 
del castell de Montsoriu (1994) amb la de diverses institucions - ajuntaments, Consell 
Comarcal, Diputació i Generalitat - i la pròpia associació. Destaca la implicació en tot 
aquest procés del conjunt de tècnics vinculats amb el Museu Etnològic del Montseny com a 
òrgan aglutinador. 
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Associació de Bombers Voluntaris d'Arbúcies, constituïda fa un parell d'anys que 
aplega a tot un conjunt de voluntaris que fa anys que duen a terme tasques d'intervenció 
en cas d'incendi, prevenció i vigilància i així com servei d'emergències en carretera o en 
altres catàstrofes. Des que funciona com a entitat organitza diverses activitat 
complementàries vinculades en el camp de l'esport i la dinamització popular de la vila. 
 
Creu-Roja d'Arbúcies, creada a finals dels anys setanta amb un contingent important de 
voluntaris que realitzen molts serveis vinculats a les seves àrees d’actuació. 
 
Gremis de Restauradors i Hostalers d'Arbúcies, entitat creada l'any 1998 i que aplega 
un nombre creixent de restauradors i hostalers d'Arbúcies. Un dels principals objectius és la 
revitalització del sector turístic promocionant la vila i les seves festes i tradicions. 
 
Associació de Jubilats i Pensionistes d'Arbúcies, amb una nova seu recentment 
inaugurada a la Llar d'avis, que constitueix un centre d'activitats socials, culturals i d'oci 
força important. Considerant l'important nivell d'envelliment de la població i la tendència a 
créixer cal valorar-ho com un important recurs actual i potencialitat de futur. 
 
 

14.6  Salut i qualitat de vida 

14.6.1 Salut de la població  

El principal limitant per a la realització d'aquest capítol ve donat per la pràctica inexistència 
de dades fiables a l'àmbit local, de forma que els paràmetres bàsics per a la caracterització 
de l'estat de la salut d'una població es troben desenvolupats a escales territorials superiors. 
En aquest sentit, s'ha procurat aprofitar totes aquelles dades disponibles a l'àmbit 
d'Arbúcies, extrapolant des d'escales superiors quan s'ha considerat escaient per explicar 
processos que es donen a nivell general en les societats comunament definides com a 
desenvolupades. 
 
Tal i com es pot observar a la taula 14.11 la taxa de mortalitat d'Arbúcies és sensiblement 
superior a la catalana, fet que és justificable més per estructura de la població local, 
clarament més envellida, que no pas per dèficits específics de salut. La taxa de mortalitat 
és superior en cas del sexe masculí, tal i com succeeix a l'escala catalana, i que reflecteix a 
major esperança de vida femenina. 



14. Factors de sostenibilitat social 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

273

 
Si observem la taula 14.12, s'identifica uns nivells d'esperança de vida masculina i 
femenina equiparables als que es donen a escala catalana, sense que el seu valor 
sensiblement inferior pugui considerar-se suficientment significatiu com per concloure que 
és efectivament menor. 
 
 
Taula 14.11.Taxa de mortalitat comparada  

Taxa de mortalitat 
(defuncions/1000hab.) 

Arbúcies1 Catalunya2 Desviació mitjana 

Masculina 10,35 9,60 + 7,8 % 
Femenina 8,98 8,36 + 7,4 % 

Total 9,65 8,96 + 7,7 % 
FONT: Ajuntament d'Arbúcies i Departament de Sanitat i Seguretat Social 
1 

Valors mitjos Padró municipal 1998-1999, 
2 

Valors 1997 
 
Taula 14.12. Esperança de vida comparada  

Esperança de vida 
(anys).) 

Arbúcies1 Catalunya2 Desviació mitjana 

Masculina 74,9 75,1 -0,2 (-0,24 %) 
Femenina 81,0 82,4 -1,4 (-1,69 %) 

Total 78,0 79,1 -1,1 (-1,44 %) 
FONT: Elaboració pròpia amb dades del Padró Municipal (1997-1999)  i Depart. de Sanitat i Seguretat Social 
 
En relació a les principals causes de mort, no existeixen dades a escala local, tot i que a 
partir de dades indirectes i segons el criteri dels professionals de la salut locals no es 
d’esperar diferències significatives respectes les que es donen a nivell de Catalunya, i que 
es reflecteixen a la taula 14.13 Tal i com es pot observar, les principals causes de mort es 
troben vinculades a malalties associades a l'aparell circulatori, tumors i sistema respiratori, 
pròpies i característiques de les societats desenvolupades i que tenen una estreta 
vinculació amb factors ambientals i d'estils de vida.  
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Taula 14.13. Mortalitat per les principals causes de mort a Catalunya 

 Homes Dones Total 

 Taxa  % Taxa  % Taxa  %
Aparell circulatori 301,1 31,8 347,2 43,4 324,7 37,3
Tumors 294,8 31,1 176,2 22,0 234,1 26,9
Aparell respiratori  99,4 10,5 57,3 7,2 77,8 9,0
Aparell digestiu 51,4 5,4 40,7 5,1 45,9 5,3
Causes externes 59,8 6,3 26,6 3,3 42,8 5,0
Glànd. endocrines 46,7 4,9 34,7 4,3 40,5 5,7
Transt. mentals 21,4 2,3 40,2 5,0 31,0 3,6
Altres 72,7 7,7 75,8 9,6 74,8 8,2
FONT: Pla de Salut de Catalunya 1999-2001. Departament de Sanitat i Seguretat Social. 
 
Respecte al nivell d'afectació de malalties al municipi, no existeixen dades a escala local 
directes i fiables en termes de DHD o malalties diagnosticades que permetin avaluar si 
existeix un comportament diferencial respecte altres contextos territorials. En aquest sentit, 
s'ha treballat amb dades de consum farmacèutic prescrit per l'Institut Català de la Salut 
classificats per grups terapèutics i mesurats en termes de nombre d'envasos per habitant i 
any. 
 
Malgrat les limitacions de l'anàlisi, es constata en general una absència de desviacions 
significatives respecte a la situació observada en el conjunt de la població de les 
comarques gironines i Catalunya, fet que coincidiria amb la percepció general dels metges 
que treballen a l'àmbit municipal que confirmen que la incidència de les principals malalties 
són equiparables a les que es donen a la Regió Sanitària de Girona. 
 
Considerant les dades comparades de consums (Taula 14.14) s'identifica un sol  grup que 
es separen clarament de la mitjana i corresponent als Dermatològics, amb un consum 
inferior d'un 34,6 % respecte els valors de la Regió Sanitària de Girona. Entre les causes 
possibles d'aquesta desviació es troba la major afectació en les zones costaneres respecte 
les d'interior, però també la pròpia inexistència de servei de dermatologia al servei sanitari 
públic a Arbúcies. La major afectació potencial associada a la indústria carrossera en canvi 
no sembla veure's reflectida. 
 
En termes d'evolució dels darrers anys no és destacable tampoc un comportament 
excepcionalment diferenciat entre Arbúcies i la Regió Sanitària de Girona, amb una 
tendència moderada a l'augment general, tot i que a Arbúcies el nivell de consum es manté 
per sota de la mitjana. Solament els grups terapèutics associats a Sang i òrgans 
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hematopoiètics i Sistema nerviós central mostren un clar increment en els dos àmbits, 
vinculats tant a la major afectació que puguin tenir les malalties associades a la societat 
com el major control existent. 
 
Tot i l'escassa diferenciació comentada entre Arbúcies i l'entorn, es percep per part dels 
professionals de la sanitat local tres grups amb incidència suposadament superior a la 
mitjana: 
 
a) Hormones tiroides 
 
S'argumenta perquè oficialment el goll està considerat com a endèmic a Arbúcies. Malgrat 
aquesta consideració, l'anàlisi contrastat d'unitats venudes del subgrup terapèutic al que 
està associat no reflecteix una incidència major. La millora de l'alimentació d'ençà el 
moment en que es va considerar endèmic ha pogut modificar substancialment la incidència 
real i actualment sembla trobar-se en franca regressió. 
 
b) Problemes asmàtics 
 
Existeix una percepció d'un alt consum de medicaments en relació a aquestes malalties per 
part dels metges. Aquesta percepció no es pot confirmar clarament analitzant 
comparativament el nivell de consum entre la Regió Sanitària de Girona (0,72 unitats 
venudes/hab.·any) i Arbúcies (0,75), doncs les diferències no són excessives. En aquest 
sentit, no podem concloure que la incidència dels problemes asmàtics siguin 
significativament diferents del context gironí, però si que és creixent tal i com succeeix en el 
conjunt de societats desenvolupes. 
 

c) Tranquil·lizants 
 
Existeix un consum anormalment elevat de tranquil·lizants (subgrup de grup terapèutic 
Sistema Nerviós Central), fortament marcat pel fet que la prescripció de benzodiazepines a 
l’ABS d’Arbúcies és la segona més alta de totes les ABS de la Regió Sanitària de Girona, 
amb un 15 % superior a la mitjana. Això és significatiu, sobretot perquè els consums 
elevats solen ser propis de les grans ciutats. Més que les característiques intrínseques de 
la població o bé a estils de vida diferenciats, això es deu probablement a pràctiques 
mèdiques deficients prèvies que han pogut propiciar un ús excessiu d’aquest tipus de 
medicaments. 
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Taula 14.14. Evolució comparada consum farmacèutic per grups terapèutics (env./hab·any) 

 ABS Arbúcies-Sant Hilari Regió Sanitària de Girona 
Grup Terapèutic 1995 1999 Incr. (%) 1995 1999 Incr. (%) 
A. Aparell digestiu i metab. 1,77 1,65 -6,8 2,12 2,03 -4,2 
B. Sang i òrgans hematop. 0,65 0,9 38,5 0,75 0,98 30,7 
C. Aparell cardiovascular 2,66 2,79 4,9 2,57 2,7 5,1 
D. Dermatològics 0,47 0,34 -27,7 0,69 0,52 -24,6 
G. Prod. Genit-uri. I hor. Sex. 0,41 0,45 9,8 0,49 0,59 20,4 
H. Preparats hormonals 0,24 0,24 0,0 0,3 0,29 -3,3 
J. Antiinfecciosos via general 0,98 1,05 7,1 1,34 1,18 -11,9 
L. Antineoplàstics 0,06 0,06 0,0 0,07 0,08 14,3 
M. Aparell locomotor 1,03 1,1 6,8 1,3 1,4 7,7 
N. Sistema nerviòs central 2,98 3,43 15,1 3,1 3,83 23,5 
P. Antiparasitaris 0,01 0,01 0,0 0,02 0,01 -50,0 
R. Aparell respiratori 1,12 1,2 7,1 1,52 1,49 -2,0 
S. Òrgans dels sentits 0,53 0,5 -5,7 0,68 0,61 -10,3 
V. Varis 0,09 0,09 0,0 0,05 0,08 60,0 
Total 12,96 13,81 6,2 14,99 15,78 5,3 
FONT: Institut Català de la Salut 
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Figura 14.6 Consum comparat per Grups Terapèutics (1999)  
FONT: Institut Català de la Salut 
 
En relació als brots epidèmics no s'ha identificat una especial incidència al municipi, a 
banda de la inexistència de dades fiables i comparables amb altres contextos. 
 
Finalment, i respecte a la percepció ciutadana sobre la salut de la població avaluada 
mitjançant l’enquesta telefònica realitzada en el marc d’aquest estudi, el primer element a 
destacar és l’alta valoració existent sobre la qualitat de l’entorn, que constitueix un dels 
aspectes del municipi millor valorats (veure apartat 15.2 de la memòria) amb 3,98 sobre 5. 
El sistema sanitari també obté una puntuació considerablement elevada amb 3,82 sobre la 
mateixa escala, equiparable per altra banda a l’obtinguda en d’altres poblacions. Destacar 
en aquest sentit que en cap cas els enquestats han esmentat els temes sanitaris com un 
dels principals problemes de la població.  
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14.6.2 Serveis i infrastructura sanitària 

En relació a la distribució de competències en salut pública a l’àmbit local, cal destacar en 
primer lloc que les assignades a la Generalitat de Catalunya, que són les més importants 
són assumides pel Servei Català de la Salut. La llei 7/85 Reguladora de les Bases del 
Règim Local de la normativa estatal i, en menor mesura, la Llei 14/86 de Bases de Sanitat 
també estatal, i la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local catalana i la Llei 15/90 d’ordenació 
Sanitària a Catalunya, delimiten les competències municipals en matèria sanitària, 
resumides a la taula 14.15 pel cas concret d’Arbúcies. 
 
Tal i com succeeix en els municipis de l’escala d’Arbúcies hi ha una tendència a delegar al 
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya certes competències inicialment 
assignades als ajuntaments degut en bona part a la manca de recursos tècnics, econòmics 
i humans. En el cas d’Arbúcies, el Departament de Sanitat realitza el control sanitari de la 
distribució d’aliments i begudes i el control mensual de la piscina – el diari es fa des de 
l’Ajuntament -. Activitats de promoció i protecció de la salut també es troben delegades a 
l’ABS a través del CAP existent al municipi. 
 
El control sanitari d’edificis i llocs d’habitatge, així com les tasques de desinfecció i 
desratització es troben plenament assumides des de l’ajuntament en el cas d’espai públic, 
mentre que en l’espai privat l’actuació és molt més parcial i puntual. En el cas de les 
indústries, i degut a la intervenció tradicionalment limitada del consistori en aquest sector, el 
control sanitari per part de l’ajuntament és limitat. 
 
Taula 14.15. Distribució de competències municipals sanitàries a Arbúcies (2000) 

Tipus de competència Competències Assumit per Aj. Arbúcies 

Protecció del medi ambient Si 
Indústries No 
Edificis i llocs d’habitatge Parcialment 
Distribució d’aliments i begudes No (delegat a Sanitat) 
Cementiris Si 
Piscines Si 

Obligacions municipals 
mínimes (activitats de control 
sanitari) 

Desinfecció i desratització 
 

Parcialment 

Promoció de la salut No (delegat a l’ABS) Activitats complementàries 
Protecció de la salut No (delegat a l’ABS) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de la normativa vigent i Ajuntament d’Arbúcies 
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En relació a l’assistència sanitària, el Servei Català de la Salut (SCS), depenent del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, té al seu càrrec l’assistència 
sanitària al conjunt de Catalunya. Determinats programes (SIDA, Drogodependència, ...) 
que depenen directament del Departament, complementen aquesta assistència, juntament 
amb les competències assumides per l’administració local. 
 
El SCS distribueix aquest servei entre l’Institut Català de la Salut (ICS), que porta a terme el 
80 % de la tasca assistencial a Catalunya, i una sèrie de serveis, privats o públics (com per 
exemple Hospitals municipals...).  En el cas d’Arbúcies, l’assistència és responsabilitat de 
l’ICS. 
 
Com a conseqüència de la implementació de la Llei d’Ordenació sanitària de 1998, l’ICS 
s’articula en 4 Subdivisions d’Atenció Primària (SAP), que corresponen aproximadament als 
antics àmbits territorials de les províncies, que a la seva vegada es divideixen en 
Delegacions d’Atenció Primària, que es subdivideixen finalment en Àrees Bàsiques de 
Salut, l’esglaó final. A la figura 14.7 s’esquematitza l’estructura pel cas concret d’Arbúcies. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.7 Articulació de l’assistència sanitària a Arbúcies 
FONT: Departament de Sanitat i Seguretat Social 
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Per a desenvolupar les seves competències, l'ICS disposa d'un Centre d'Atenció Primària al 
municipi amb els següents serveis i dotació de personal: 
 
- Assistència primària: 4 metges, 4 infermeres i 1 practicant. Visites diàries de dilluns a 

divendres. 
- Pediatria: 1 metge amb visites 5 cops a la setmana 
- Ginecologia: 1 metge amb visita 1 cop a la setmana 
 
En horari nocturn i cap de setmana i festius funciona permanentment un servei d'urgències. 
La resta de serveis sanitaris es desvien a diferents centres de Girona, Barcelona i Sant 
Celoni. 
 
No es disposen de dades d'utilització dels serveis sanitaris a nivell d'Arbúcies, per la qual 
cosa és difícil avaluar el seu nivell d'utilització.  
 
Respecte a l’oferta farmacèutica i ús dels medicaments, a l’àmbit municipal hi ha una sola 
oficina de farmàcia, situada al centre de la població. L’atenció al públic és de dilluns a 
diumenge amb un total 51,5 hores setmanals. La resta funciona en règim de guàrdia per a 
urgències. Les oficines més properes són a Sant Hilari (2) i a Breda (1). 
 
En termes de consum de medicaments prescrits, es constata un nivell de consum inferior a 
la mitjana de la regió sanitària de Girona (13 % en envasos i 15 % en despesa per l’any 
1999). Aquest menor consum es deu probablement a una menor tendència a l’ús de 
medicació que pugui haver-hi a la població. 
 
L’evolució del consum de medicaments prescrits per habitant a Arbúcies entre l'any 1995 i 
1999 presenta un increment moderat del 6,5 %, valor que no consideraria el probable 
augment de l’automedicació que s’hagi donat, propiciat aquest en bona part per la 
disminució de medicaments coberts per la Seguretat Social. 
 
En aquest sentit, i segons dades de la Farmàcia local, el nombre total d’envasos de 
medicaments venuts per habitant per l’any 1999 seria de 24,5, dels quals la meitat ho són 
sense recepta. 
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Taula 14.16. Evolució comparada del consum de medicaments  

 Consum per habitant (1995) Consum per habitant (1999) 

 Envasos  Import Envasos Import 
ABS  Arbúcies-Sant Hilari 12,96 18.475 13,8 26.046 
Regió Sanitària Girona 14,99 21.628 15,8 30.589 
FONT: Dades de prescripció del Servei Català de la Salut 

 
Respecte a l’oferta sanitària complementària a l’assistència pública, l’oferta privada és en 
general poc consistent, degut bàsicament al tamany reduït de la població.  
 
Al municipi funciona una mútua d’àmbit local privada, ocasionalment oberta als qui no en 
són socis, que ofereix els serveis d’oftalmologia, ginecologia, pediatria, otorrinolaringologia, 
analítica, estomatologia, podologia i aparell digestiu. Existeix també una empresa privada 
que realitza un servei de rehabilitació depenent del sistema públic sanitari. 
 
Es localitzen també al municipi un servei assistencial de Creu Roja amb una important 
tradició, i algunes consultes privades: una de medicina homeopàtica, una de naturopatia i 
dues clíniques estomatològiques. 
 
Cal destacar en qualsevol cas el contrast entre la inexistència de medicina general privada 
en relació amb la diversitat i riquesa d’ofertes de medicines alternatives existents al 
municipi. 
  

14.6.3 Factors ambientals de la salut 

La salut de cadascun de nosaltres és el resultat de dos factors que interaccionen entre sí: 
els factors genètics i els factors ambientals. Aquests darrers, es poden referir a l’entorn físic 
o bé a l’entorn biològic. 
 
En aquest apartat analitzarem en el marc del municipi d’Arbúcies la relació entre els 
component de l’entorn físic i els de l’entorn biològic no humà que tenen més impacte en la 
salut, considerant alguns dels resultats obtinguts en els diversos capítols de l’estudi 
associats als diferents aspectes ambientals del municipi. 
 
En general, en analitzar les relacions amb cadascun d’aquests factors, cal tenir en compte 
tant les positives com les negatives. És  a dir, cal analitzar els problemes (relacions 
negatives), per tal d’eliminar-los o atenuar-los, però també les relacions positives per 
preservar-les i potenciar-les en la mesura que sigui possible. 
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Els elements més significatius serien els següents: 
 

a) Aire 
 
La qualitat de l’aire és d’una importància cabdal en la salut d’una població, sobretot pel seu 
caràcter universal: el seu impacte és pràcticament comú a tots els individus, siguin quins 
siguin els seus condicionants econòmics, socials, ... 
 
A Arbúcies la qualitat de l’aire és força elevada, degut a l’existència d’una gran massa 
forestal i a l’absència d’activitat industrial fortament contaminant de l’aire. Això està 
probablement relacionat amb la baixa incidència de problemes respiratoris, per bé que la 
gran abundància de factors al·lergènics d’origen biològic a l’aire determina una altra 
prevalència de processos al·lèrgics específics, estimada en un 40 % superior a la mitjana. 
 

b) Aigua 
 
Constitueix un altre factor clau en la salut, amb una especial incidència negativa en 
contextos de països del sud on constitueix un important vector de transmissió de malalties. 
En el cas d’Arbúcies, la qualitat de les aigües és en general elevada, amb excepcions 
puntuals en el temps en certs sectors del municipi. Això fa que les úniques incidències 
sanitàries destacables quedin restringides a processos gastrointestinals lligats a 
contaminacions d’origen biològic originades per carències puntuals de cloració, i descrites 
al capítol de l’aigua d’aquest mateix document. 
 

c) Soroll 
 
La contaminació acústica tant pròpia dels nuclis urbans actuals incideix de diverses formes 
sobre la salut, tant amb efectes sobre l’audició – en casos d’altes i/o prolongades 
exposicions – com amb tota una sèrie de transtorns psicosomàtics com quadres d’estrès, 
insomni, astènia, cefalea i altres. 
 
Malgrat no existir uns nivells de trànsit equiparables als d’altres municipis més grans, i no 
existir una percepció general especialment negativa en relació al soroll al municipi, les 
dades obtingudes al mostreig acústic realitzat en el marc de l’elaboració del PALS 
constaten l’existència de nivells de soroll per sobre dels recomanables en un percentatge 
elevat dels punts estudiats.   
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d) Flora i fauna 
 
La diversitat biològica de l’entorn és alhora, una de les característiques més notables 
d’Arbúcies, i un dels factors més valorats per la seva població tal i com es reflecteix als 
resultats de l’enquesta amb una valoració de 3,98 sobre una escala de 5. 
 
Hi ha dos efectes positius sobre la salut que cal remarcar i potenciar-los en la mesura que 
sigui possible: 
 
- Un gran bagatge cultural pel que fa a la utilització d’un gran nombre de plantes 

medicinals. Aquest és un aspecte que està canviant molt ràpidament degut a la pèrdua 
d’hàbits i tradicions. 

- Un impacte positiu per a la qualitat de vida, com a factor anti-stress i d’equilibri 
personal. 

 
D’altra banda, hi ha també és clar, algun factor negatiu, com per exemple la importància del 
pol·len i d’altres elements vegetals o bé d’origen animal, que són especialment rics i 
diversos a l’entorn d’Arbúcies, com a agents al·lergènics. Això ho demostren les dades de 
consum de vacunes i extractes hipo-al·lergènics que amb un valor de 12 unitats/mil 
habitants per l’any 1999 doblen els valor de 6,7  pel mateix període a escala de Catalunya. 
 
Altres factors ambientals que poden tenir incidència sobre la salut són els residus sòlids i 
tòxics i les radiacions electromagnètiques i ionitzants. En el primer cas, i degut al tipus de 
producció de residus i gestió existent no sembla constituir un factor especialment 
significatiu. Respecte a les radiacions, cal valorar positivament la manca de cap línia d’alta 
tensió que incideixi sobre la població local, i d’altra banda, i vinculat a les antenes de 
telefonia mòbil, la moratòria que s’ha decretat per a la seva implementació al municipi a 
l’espera que es defineixin unes pautes que garanteixin el menor impacte sobre la salut. 
 

14.6.4 Estils de vida i factors socials de la salut   

Complementant el conjunt de factors ambientals de la salut, es comenten a continuació de 
forma general altres aspectes amb incidència potencial sobre la salut, vinculat en aquest 
cas als factors socials i d’estil de vida més significatius, incloent els aspectes de l’entorn 
humà com l’espai públic o l’habitatge.  
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a) Transport i mobilitat 
 
Tal i com es descriu al capítol de mobilitat d’aquest mateix document, Arbúcies es 
caracteritza per la sobre-utilització creixent del vehicle privat, preponderant sobre el 
transport públic i la mobilitat a peu o bicicleta. 
 
La incidència sobre la salut d’aquest model de mobilitat basat en el transport privat es troba 
associada per una banda als seu impacte sobre la qualitat ambiental de l’espai urbà – 
contaminació acústica i atmosfèrica -, i d’altra als efectes negatius dels accidents de trànsit. 
 
Els efectes directes dels accidents de trànsit van des de l’enorme davallada en la qualitat 
de vida dels qui els pateixen fins a la pròpia mort. Com a conseqüències indirectes cal 
considerar aspectes com la depressió, tant de la víctima de l’accident com dels familiars. 
 
A Catalunya els accidents de circulació estan entre les 3 primeres causes de mort en tots 
els grups d’edats dels 2 sexes fins als 40 anys. No hi ha dades concretes d’aquest tipus per 
Arbúcies, però val a dir que l’ús majoritari del transport privat fa que la població sigui 
vulnerables als accidents de trànsit. 
 

b) Alimentació 
 
El veterinari municipal analitza sistemàticament la qualitat dels aliments d’origen animal 
procedents de l’escorxador municipal. Per a la resta d'aliments, el control es fa en la 
pràctica només sota denúncia.  
 

c) Habitatge 
 
No constitueix un problema especialment greu a Arbúcies des d’un punt de vista sanitari 
directe (zoonosi...), tot i que cal remarca la importància de l’habitabilitat com a element clau 
de la qualitat de vida. 
 
El 1999 es varen realitzar 77 inspeccions d’habitabilitat de locals, amb els expedients 
conseqüents, que varen derivar en recomanacions sense cap força sancionadora. Cal 
destacar això sobretot en el cas de les indústries, les condicions d’habitabilitat de les quals 
impacten sobre un nombre molt elevat de persones. 
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d) Entorn laboral 
 
Constitueix un element de gran importància per a la salut, tant per l’elevat nombre d’hores 
en que incideix com perquè, usualment, presenta unes condicions molt més degradades 
que la llar. 
 
Tot i que no formava part de l’àmbit propi d’aquest treball i no haver-s’hi fet un anàlisi 
específic al respecte, sí que a partir de l’estructura industrial del municipi i indicadors 
indirectes es podrien identificar de forma molt general certs efectes sobre la salut associats 
a l’entorn laboral d’Arbúcies, sense poder valorar clarament la seva importància real. 
 
Un primer aspecte són les lesions oculars, vinculat a l’activitat carrossera, i que té com a 
principals efectes la deshidratació i infecció ocular, cremades de la còrnia, cataractes, ... No 
s’ha pogut contrastar aquestes dades entre l’escala catalana i Arbúcies, degut a l’alt 
percentatge d’automedicació que es dona en aquest tipus de medicaments. També vinculat 
a la indústria local, seria també esperable una major afectació de problemes dermatològics 
degut a l’efecte de la pols de la fibra de vidre, la pintura, i la deshidratació de la pell en el 
cas dels soldadors 
 
Com a efecte més general, es podria considerar la incidència sobre la salut de les 
condicions de treball local altament estressants en certs sectors econòmics, sobretot pel 
que fa al nombre d’hores de treball que es realitzen a les grans empreses del municipi. 
 

e) Alimentació i estils de vida 
 
Els trets més destacats a nivell d’alimentació és que segueix en general el patró 
mediterrani, amb elevat consum de fruita i verdura, carn i peix, moderat consum de 
productes làctics, i baix consum de cereals, patates i llegums.  
 
L’obesitat, vinculada a la sobrealimentació i modificació de la dieta, i al canvi de l’estil de 
vida, constitueix un problema creixent en l’àmbit local, i que és actualment un dels objectius 
d’actuació del CAP d’Arbúcies. Cal valorar positivament en canvi la major conservació 
d’hàbits tradicionals respecte altres contextos territorials, tant en termes de nombre d’àpats 
diaris com de la seva composició. L’important nombre de residents que mengen al seu 
domicili i el tipus de restaurants existents al municipi – on no hi ha presència de restaurants 
de menjar ràpid – afavoreix la bona alimentació. 
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f) Tabac  
 
El tabac és la primera causa previsible de pèrdua de salut als països desenvolupats, amb 
tendència al decreixement en el cas dels homes i creixent en les dones, i on al voltant del 
35 % de la població és fumadora. Arbúcies és força permissiva en general a l’ús del tabac. 
La pràctica totalitat dels establiments comercials i/o de lleure admeten fumadors, i entre els 
locals públics, pràcticament només els sanitaris són estrictes a la prohibició del tabac. 
 

g) Sedentarisme  
 
Definit com l’absència d’activitat física, constitueix un factor creixent en el conjunt de 
societats desenvolupades fortament vinculat als canvis en els sistemes i tipus d’activitat 
laboral. Constitueix un important desencadenant de les malalties cròniques més freqüents, 
així com d’alteracions psicològiques com la depressió, ansietat i estrès psicològic. 
 
La població d’Arbúcies segueix en general l’evolució típica dels països desenvolupats amb 
una forta davallada l’activitat física d’origen laboral, – atenuada per la importància de certes 
feines del sector industrial -, ús progressiu del vehicle privat per a la mobilitat, i alhora un 
increment moderat de l’exercici físic en el lleure. 
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15. SENSIBILITZACIÓ I PERCEPCIÓ CIUTADANA 

Aquest capítol mostra els resultats obtinguts de la consulta realitzada a la ciutadania 
d'Arbúcies, sobre temes relacionats amb el medi ambient del seu municipi. 
 
Per tal de mostrar tota la informació analitzada d'una forma pràctica i organitzada, s'han 
estructurat 4 apartats diferenciats: 
 

1r. Descriu la percepció general existent quant a l'estat del municipi, en relació als 
problemes i mancances que es perceben actualment a Arbúcies, així com a 
diferents aspectes socials concrets 

 
2n. Analitza tant la percepció general existent al municipi sobre l'estat del medi 

ambient, així com la percepció més concreta de l'estat de diferents aspectes 
relacionats directament amb el concepte de medi ambient 

 
3. Tracta la percepció existent a Arbúcies referent al respecte que tenen els 

ciutadans cap al medi ambient. Així mateix, es demanen percepcions concretes 
sobre la freqüència de realització al municipi de diferents accions relacionades 
amb aquest respecte. Per últim, també en aquest apartat, es descriuen els 
mitjans més habituals que utilitzen els habitants del casc urbà d'Arbúcies per 
desplaçar-se per dins del mateix. 

 
4rt. L'últim apartat, tractarà la percepció sobre el nivell de participació existent a 

Arbúcies en accions de defensa i protecció del medi ambient, així com la 
disponibilitat dels consultats per participar-hi. També s'inclou aquí el 
coneixement i valoració existent sobre diferents accions realitzades a Arbúcies 
per protegir el medi ambient, la percepció de quins organismes són els qui 
haurien de responsabilitzar-se d'aquestes accions i el nivell d'informació referent 
també a aquestes actuacions, entre els ciutadans. 

 
Abans d'iniciar els anteriors apartats, es realitzarà una descripció de la mostra consultada 
al municipi per realitzar el present estudi. 
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15.1 Percepció general de l'estat del municipi 

En aquest primer apartat, es tractaran dos percepcions diferenciades: 
1. La percepció general i espontània dels problemes i mancances existents 

actualment al municipi i que es considerin més importants 
2. Les percepcions més específiques relacionades amb la situació en que 

es troben, a Arbúcies, diferents temes socials 
 

15.1.1 Problemes i mancances percebuts pels consultats d'Arbúcies 
 
Aquesta percepció s'ha recollit mitjançant una pregunta que permetia realitzar una o més 
respostes totalment espontànies. Aquestes s'han agrupat en categories que definien 
percepcions més generals i àmplies. El següent gràfic mostra els resultats obtinguts: 
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Tal i com mostra el gràfic 15.1.1, els consultats residents a Arbúcies perceben, en primer 
lloc, segons la freqüència d'esment espontani, que al seu municipi manquen aparcaments. 
A continuació, la percepció que segueix és la de que no hi ha cap problema ni mancança, 
seguida dels problemes de circulació i trànsit, i de la realització de les obres, la qual 
qualifiquen de dolenta i lenta. La resta obtenen percentatges inferiors al 6% d'esment 
espontani. 
 
També cal destacar que l'11% dels consultats no saben donar resposta a la pregunta. 
 
A continuació, es concreten les opinions literals que s'han inclòs dins les categories 
plantejades en el gràfic: 

1. Manca d'aparcaments.- els consultats concreten que aquesta mancança 
es dóna, principalment al centre del poble, i que caldria fer places de 
pàrquing o aparcaments a la carretera i al mateix centre. 

2. Trànsit.- l'excés del mateix, percebut pels consultats, seria la causa de la 
necessitat de crear més zones d'aparcament, i portaria, com a 
conseqüència, una circulació nefasta, empitjorada per una regulació 
dolenta del trànsit dels cotxes. 

3. Realització de les obres.- els consultats que esmenten aquest problema, 
especifiquen que les obres s'allarguen durant molt temps, que són lentes 
i que provoquen moltes molèsties als veïns. A banda, també es queixen 
de que se'n facin masses alhora. Només s'ha concretat, en aquest 
apartat, l'obra del pont de l'entrada al municipi. 

4. Neteja.- els consultats s'han queixat tant d'una manca de neteja dels 
carrers, d'una manca de contenidors normals i de recollida selectiva i 
papereres, i la sensació de que els escombriaires no recullen la brossa. 

5. Inseguretat ciutadana.- els consultats afirmen que hi ha poca policia 
municipal per a la vigilància del municipi i que els mossos d'esquadra 
estan massa lluny del poble. Aquests fets repercuteixen en l'existència 
d'aquesta percepció de manca de seguretat. En algun cas, també s'ha fet 
esment del problema de les drogues i la delinqüència. 

6. Urbanisme.- aquesta categoria inclou els següents aspectes: 
 

− Millorar el casc antic 
− Reformar i donar ajuts econòmics per les cases antigues 
− Infrastructures del poble deixades 
− Arreglar la Riera 
− Arreglar el Castell 
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− Enllumenat 
− Acabar i ampliar les biblioteques 
− ... 

7. Arreglar carrers i voreres.- en aquesta categoria s'inclouen aspectes com 
l'asfaltat i ampliació dels carrers, l'arranjament i ampliació de les voreres i 
la conservació de les carreteres. 

8. Zones verdes i parcs.- es fa referència a que no es cuiden prou bé les 
zones verdes existents i a que manquen parcs, principalment per a que 
jugui la canalla. 

9. Excés de soroll.- existeix la percepció de que la contaminació acústica és 
elevada i provocada, sobre tot, per les fàbriques que hi ha al nucli urbà, 
per les motos i per la música del jovent 

10. Instal·lacions esportives.- els consultats que en fan esment, parlen de 
que caldria ampliar-les i que caldria fer un altre polisportiu 

11. Atur.- es fa incidència en la manca de treball i en la manca d'empreses 
que s’instal·lin al municipi 

12. Oci.- els consultats parlen de la manca de zones d'oci, dirigides 
principalment al jovent 

13. Transport públic.- es considera que hi ha pocs autobusos per sortir fora 
de la població i, concretament, per anar a Girona 

14. Qualitat de l'aigua potable.- alguns consultats afirmen espontàniament 
que l'aigua potable d'Arbúcies, moltes vegades, surt bruta i té molts talls 

15. Oferta cultural.- només es fa esment a la manca de la mateixa. 
 

A banda, dins l'apartat d'altres, s'han inclòs els següents problemes o mancances, 
esmentats, en aquest cas, de forma esporàdica: 

− Manca de comerç 
− Existència de gossos perillosos descontrolats 
− Mala olor de la depuradora 
− Crítiques cap a la pancarta: "no som espanyols" 
− Preus cars 
− Política extremista de l'Ajuntament 
− Ampliació de l'hospital 
− Necessitat de que creixi el poble 
− Masses impostos i cars 
− Manca de gas natural 
− Vivenda cara 
− Manca de convivència entre els veïns 
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− Poc respecte pels vianants 
− Excés d'asfalt que fa perdre el concepte de poble 
− Masses talls elèctrics 
− Excés d'immigrants 
− Es fa malbé la muntanya 
− Manca d'aigua 
− Plantes embotelladores 
− Molts problemes 

 
En relació als diferents col·lectius consultats, després d'analitzar-ne les diferents 
percepcions, s'observen les tendències següents: 
 

Màxima freqüència d'esment 
de... 

Col·lectius 

Manca d'aparcaments - Residents fora del nucli urbà 
- Homes 

- 18-29 anys 
- Actius 

Trànsit - Homes 
- 46-60 anys 

- Actius 
Altres - Homes 

- 30-45 anys / Més 60 anys 
- Jubilats 

CAP - Més 60 anys 
- Jubilats 

No contesta - Dones 
Taula: 15.1.1 
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15.1.2. Percepció referent a diversos aspectes socials 
 
En aquest segon apartat, es tracta la percepció que en tenen els consultats en relació a la 
situació en que es troben diversos aspectes socials proposats en el municipi d'Arbúcies. 
Els aspectes plantejats són els següents: 

− Pobresa i exclusió social 
− Atur 
− Vivenda 
− Sanitat 
− Ensenyament 
− Integració dels immigrants 
− Servei sanitari 
− Oferta cultural 
− Seguretat ciutadana 
− Identificació dels habitants amb el municipi 
− Solidaritat internacional 
− Condicions de l'entorn que influeixen en la salut 
− Nivell de renda de la població 
− Progrés econòmic del municipi 
− Condicions laborals 

 
La valoració que se n'ha fet s'ha centrat en els següents intervals: "molt bé", "bé", "regular", 
"malament" i "molt malament". Per tal de poder oferir uns resultats més fàcilment 
comparables, s'ha transformat aquesta escala nominal en una escala numèrica, sent 5 = 
molt bé, 4 = bé, 3 = regular, 2 = malament i 1 = molt malament. A partir d'aquesta escala, 
s'han calculat les puntuacions mitjanes obtingudes per cadascun dels aspectes plantejats, 
els quals s'han ordenat de millor a pitjor valorats, tot i que cal tenir en compte que la 
puntuació més baixa obtinguda (3,41) es troba dins la franja més positiva. Per tant, les 
valoracions últimes no representaran les pitjors, sinó les menys satisfactòries. 
 
En el següent gràfic (15.1.2) es poden observar els resultats obtinguts, que informen de 
que la solidaritat internacional és l'aspecte que millor valoren els consultats, seguit ben 
d'aprop per l'atur, i la identificació dels habitants amb el municipi. En la banda contrària, la 
seguretat ciutadana, és el que es valora menys positivament, amb diferència de la resta 
d'aspectes plantejats. 
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Tal i com s'observa, els nivells de valoracions són molt similars per a tots els aspectes, 
sobrepassant tots ells el 90% de consultats que els valoren. 
 
Quant als diferents col·lectius de consultats, no s'observen masses diferències 
significatives quant a les valoracions que realitzen cadascun d'ells d'aquests aspectes, 
encara que és interessant destacar-ne les existents. Així doncs, en la següent taula es 
mostren aquestes tendències: 
 

Aspectes Fan valoracions per sobre la 
mitjana 

Fan valoracions per sota la 
mitjana 

Solidaritat internacional - Fa 1-5 anys que viuen al municipi - Fa 11-20 anys que viuen al 
municipi 

Atur - Treballen/estudien fora 
 

- Fa 1-5 anys que viuen al municipi 

Identificació amb el municipi - Fa més 20 anys que viuen al 
municipi 

 

Ensenyament - Jubilats 
 

- Mestresses de casa 

Nivell de renda - Jubilats 
- Estudis universitaris 

 

Progrés econòmic  
 

- Fa 1-5 anys que viuen al municipi 

Sanitat - Fa més 20 anys que viuen al 
municipi 

- Fa 6-10 anys que viuen al municipi

Oferta cultural - Més 60 anys 
- Jubilats 

- 18-29 anys 
- Fa 6-10 anys que viuen al municipi

Vivenda - Jubilats 
- Fa 1-5 anys que viuen al municipi 

- Mestresses de casa 
- Fa 6-10 anys que viuen al municipi

Integració dels immigrants - Treballen a serveis 
- Treballen/estudien fora 

- Estudis secundaris 
- Fa 1-10 anys que viuen al municipi

 

Condicions laborals - Jubilats 
- Estudis universitaris 

- 18-29 anys 
- Estudis secundaris 

Seguretat ciutadana - Fa 1-5 anys que viuen al municipi - Estudis universitaris 
Taula: 15.1.2 

 
En general, són els consultats més grans i jubilats els qui tendeixen a valorar millor els 
aspectes tractats. 
 
També cal destacar les següents observacions: 
 

− els consultats que treballen o estudien fora d'Arbúcies, són els qui millor 
valoren l'atur i les condicions laborals existents al municipi 

− els consultats que fa menys temps que viuen al municipi són els qui es 
mostren més satisfets vers la integració existent dels immigrants (cal tenir 
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en compte, que, possiblement, molts d'aquests consultats siguin 
immigrants) 

 
Després de realitzar-ne l'anàlisi pertinent, no s'identifica cap relació quant a les valoracions 
realitzades d'aquests aspectes i els problemes esmentats espontàniament, com l'atur i 
l'oferta cultural. Tot i això, sí que existeix certa tendència entre els qui esmenten el 
problema de la inseguretat ciutadana, a valorar pitjor que la resta. 
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15.2 Percepció de l'estat del medi ambient 

En aquest segon apartat es tractaran i analitzaran les percepcions que en tenen els 
consultats referents a l'estat general del medi ambient al municipi, i a l'estat d'aspectes 
concrets relacionats directament amb el medi ambient. 
 

15.2.1. Percepció general de l'estat del medi ambient a Arbúcies 
 
Les opcions amb les quals s'ha fet valorar aquest tema, són les mateixes que les 
plantejades en l'apartat anterior ("molt bé", "bé", "regular", "malament" i "molt malament") i 
també han sofert la mateixa transformació a puntuacions numèriques. 
 
Així doncs, observant els resultats obtinguts, es pot dir que els consultats d'Arbúcies 
tendeixen a percebre que l'estat del medi ambient del seu municipi, en general, és de "bé" 
(valoració realitzada pel 62,9% dels consultats) 

Valoració de l'estat general del medi ambient 
d'Arbúcies

5. Molt bé
22.3%

4. Bé
62.8%

3. Regular
11.9%

2. Malament
3.0%

 
FONT: Elaboració pròpia 

Gràfic: 15.2.1 
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Per tal de poder determinar les possibles diferències existents entre col·lectius quant a 
aquesta valoració, s'ha calculat la puntuació mitjana obtinguda, que és igual a 4.04, en una 
escala d'1 a 5. Tot i això, no s'ha pogut extreure cap tendència d'entre els diferents perfils 
de consultats. 
 

15.2.2. Percepcions referents a l'estat de diversos aspectes relacionats amb el 
medi ambient 
 
A continuació, es mostraran els resultats sobre les percepcions que en tenen els consultats 
de l'estat en que es troben certs aspectes relacionats directament amb el medi ambient. 
Cadascun d'ells es troba agrupat en temàtiques més àmplies, per facilitar-ne la consulta: 

1. Aspectes de l'aire i l'atmosfera 
a) Estat de l'aire i l'atmosfera: contaminació atmosfèrica 
b) Nivell acústic: contaminació acústica 

2. Aspectes de l'aigua, l'energia i els residus 
a) Consum d'aigua 
b) Producció de residus 
c) Consum d'energia 

3. Aspectes de l'entorn 
a) Espais per passejar i descansar 
b) Risc d'incendis 
c) Zones agrícoles 
d) Entorn natural 
e) Neteja de la via pública 
f) Nivell de trànsit de vehicles 
g) Estat de la Riera d'Arbúcies 

 
La valoració plantejada als consultats també es basava en una escala nominal que anava 
de "molt bé" a "molt malament", i que, en l'anàlisi, s'ha transformat en una escala numèrica 
d'1 a 5. En els gràfics següents (15.2.2 i 15.2.3), s'observen els resultats obtinguts en base 
a aquestes dues escales: 
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Valoracions de diversos aspectes relacionats amb el medi ambient
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Gràfic: 15.2.2
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Així doncs, tot i que en general, tots els aspectes són valorats per un mínim del 87% de 
consultats, els que menys valoracions han rebut han estat el consum d'energia, la 
producció de residus, el risc d'incendis i les zones agrícoles. 
En relació a les valoracions obtingudes, l'aspecte que ha rebut una puntuació mitjana més 
alta ha estat l'entorn natural (4,21), seguit de l'aire i l'atmosfera (4,15). En la banda 
contrària, cal destacar que els consultats valoren de forma negativa i amb les pitjors 
puntuacions el nivell de trànsit (2,71), percepció corroborada en l'apartat 15.1, on els 
consultats esmentaven aquest aspecte com un dels principals problemes del municipi, i les 
zones agrícoles (2,97), que està fregant el regular. 
 
Quant als perfils de consultats, s'han observat les següents diferències significatives: 

Aspectes referents al medi 
ambient 

Fan valoracions per sobre la 
mitjana 

Fan valoracions per sota la 
mitjana 

Entorn natural - Jubilats 
- Fa 1-5 anys que viuen al municipi 

- Fa 6-10 anys que viuen al municipi

Aire i atmosfera 
 

- Treballen/estudien fora -  

Neteja via pública - Sense estudis 
- Fa 1-5 anys que viuen al municipi 

- Fa 11-20 anys que viuen al 
municipi 

Consum d'aigua 
 

 -  

Consum d'energia - Sense estudis 
- Fa 1-5 anys que viuen al municipi 

 

Espais per passejar - Jubilats - 30-45 anys 
- Fa 1-10 anys que viuen al municipi

Producció de residus - Sense estudis 
- Fa més 20 anys que viuen al 

municipi 

- 18-29 anys 
- Fa 1-5 anys que viuen al municipi 

Risc d'incendis - Més 60 anys 
- Treballen a serveis 

- Universitaris 
- Fa més 20 anys que viuen al 

municipi 

- Residents fora del nucli urbà 
- 18-29 anys 

- Fa 11-20 anys que viuen al 
municipi 

Estat de la Riera - Jubilats 
- Treballen a serveis 

- Sense estudis 

- Residents fora del nucli urbà 
- Mestresses de casa 

- Treballen a la indústria 
Zones agrícoles - 18-29 anys 

- Treballen a serveis 
- Universitaris 

- Fa 1-5/11-20 anys que viuen al 
municipi 

- Més 45 anys 
- Mestresses de casa 

- Sense estudis 
- Fa més 20 anys que viuen al 

municipi 
Nivell de trànsit - Mestresses de casa 

- Fa 1-5 anys que viuen al municipi 
- 30-45 anys 

Taula: 15.2.1 
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Per una altra banda, els consultats que millor valoren el medi ambient en general, també 
tendeixen a valorar millor l'aire i l'atmosfera, la neteja, la producció de residus, el risc 
d'incendis, el nivell acústic, l'estat de la Riera i les zones agrícoles. 
 
Per contra, els qui valoren de regular l'estat general del medi ambient, tendeixen a valorar 
pitjor que la resta l'entorn natural, l'aire i l'atmosfera, el risc d'incendis, el nivell acústic i 
l'estat de la Riera. 
 
En els gràfics que es mostren a continuació, es presenten els resultats obtinguts en relació 
als diferents perfils de consultats analitzats. 
 
 

Valoracions d'aspectes relacionats amb el medi ambient
Segons el nucli de residència dels consultats
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Gràfic: 15.2.4

Residents al nucli urbà 4.24 4.18 3.94 3.86 3.73 3.83 3.79 3.66 3.47 3.38 2.99 2.68

Residents fora del nucli urbà 4.1 4.04 3.78 3.76 3.91 3.63 3.67 3.1 3.63 3.06 2.93 2.86

TOTAL 4.21 4.15 3.9 3.83 3.78 3.78 3.76 3.53 3.51 3.3 2.97 2.71

Entorn 
natural

Aire   /   
Atmosfe

ra
Neteja

Consu
m aigua

Consu
m 

energia

Espais 
verds

Producc
ió 

residus

Risc 
incendis

Nivell 
acústic

Estat 
Riera

Zones 
agrícole

s

Nivell 
trànsit

 



15. Sensibilització i percepció ciutadana 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

303

Valoracions d'aspectes relacionats amb el medi ambient
Segons l'edat dels consultats
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Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats de cada edat que 

valoren cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.2.5
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Valoracions d'aspectes relacionats amb el medi ambient
Segons l'ocupació dels consultats
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Gràfic: 15.2.6
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Valoracions d'aspectes relacionats amb el medi ambient
Segons el nivell d'estudis dels consultats
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Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats de cada nivell d'estudis, 

que valoren cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.2.7
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Valoracions d'aspectes relacionats amb el medi ambient
Segons els anys que fa que viuen els consultats a Arbúcies
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Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats segons els anys que fa 

que viuen a Arbúcies, que valoren cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.2.8
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15.3 Hàbits relatius al medi ambient 

En aquest tercer apartat, es copsa la percepció dels consultats d'Arbúcies referent al grau 
de respecte que té la població del municipi cap al medi ambient, així com en relació als 
hàbits quant a determinades accions concretes que comporten aquest respecte cap al medi 
ambient. Per últim, també, s'analitzen els hàbits de mobilitat dels consultats residents al 
nucli urbà d'Arbúcies. 
 
15.3.1. Percepció del respecte general existent cap al medi ambient 
 
En aquest sentit, s'ha preguntat directament als consultats si pensen que la gent del seu 
municipi respecte a molt, bastant, poc o gens el medi ambient. 
 
Els resultats obtinguts, indiquen que la percepció majoritària és la de que a Arbúcies, es 
respecta  a "bastant" el medi ambient del municipi. 

Valoració general del respecte que tenen els habitants 
d'Arbúcies cap al medi ambient

4. Molt
6.9%

3. Bastant
70.8%

2. Poc
19.8%

No ho sap
0.5%

1. Gens
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Gràfic: 15.3.1 
 
Cal destacar l'alt índex de valoració obtingut, doncs només el 0,5% dels consultats no ha 
sabut donar resposta a la qüestió. 
En relació als diferents col·lectius consultats, no s'observen diferències significatives entre 
ells. 
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15.3.2. Hàbits percebuts quant a accions relacionades amb el respecte cap al medi 
ambient 
 
Les accions que s'han plantejat als consultats per determinar els hàbits percebuts dels 
habitants del seu municipi, són les següents: 

1. Col·laborar en la recollida selectiva de la brossa domèstica 
2. Estalviar d'aigua 
3. Estalviar d'energia a les seves cases (per exemple, utilitzant bombetes de 

baix consum) 
4. Utilitzar de paper reciclat 
5. Evitar fer soroll excessiu al carrer 
6. Utilitzar el transport públic 
7. Respectar l'entorn natural 

 
En el gràfic 15.3.2, es poden observar els resultats obtinguts amb l'escala nominal. 

Valoracions de diverses accions relacionades amb el 
respecte cap el medi ambient
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Gràfic: 15.3.2

No ho sap 1.0% 3.5% 2.5% 11.4% 12.4% 26.2% 3.0%

1. Gens 2.0% 3.0% 5.9% 8.9% 12.9% 15.8% 55.0%

2. Poc 11.9% 21.8% 31.7% 39.1% 43.1% 27.2% 35.6%

3. Bastant 63.4% 60.9% 53.5% 39.1% 29.7% 29.2% 5.4%

4. Molt 21.8% 10.9% 6.4% 1.5% 2.0% 1.5% 1.0%
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Valoracions d'accions relacionades amb el respecte cap el medi 
ambient
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Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats 

que valoren cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.3.3
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Tal i com indiquen els dos gràfics anteriors∗, els consultats opinen que els habitants 

d'Arbúcies, principalment, respecten l'entorn natural en general, però utilitzen "gens" o 
"poc" el transport públic. També estan per sota d'un nivell de realització acceptable quant a 
la utilització de paper reciclat, l'estalvi d'aigua i l'estalvi d'energia; mentre que es tendeix 
més a opinar que sí s'evita "bastant" fer soroll excessiu i que sí que es col·labora "bastant" 
en la recollida selectiva. 
 
Cal destacar que l'índex de consultats que valoren no és, en cap cas, inferior al 73%. Tot i 
això, la utilització de paper reciclat és l'acció, de la qual menys se'n valora la seva 
realització, seguida de l'estalvi d'aigua i energia. Possiblement, aquest fet sigui degut a que 
són accions que es realitzen més dins de cada casa i resulta més difícil detectar de forma 
general. En canvi, la resta es fan de cara en fora i tothom pot observar si es realitza la 
recollida selectiva, si s'evita fer soroll, si s'utilitza el transport públic o si es respecte l'entorn 
natural. 

                                                
∗ el primer que mostra els resultats obtinguts a partir de l'escala nominal, i el segon que mostra els obtinguts a 
partir de l'escala numèrica en la qual s'ha transformat, sent 4 = "molt", 3 = "bastant", 2 = "poc" i 1 = "gens". 
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Ja en relació als diferents perfils de consultats, s'ha observat les següents diferències 
significatives: 
 

Accions de respecte cap el medi 
ambient 

Fan valoracions per sobre la 
mitjana 

Fan valoracions per sota la 
mitjana 

Respectar l'entorn natural - Jubilats 
- Fa 1-5 anys que viuen al municipi

- Fa 11-20 anys que viuen al 
municipi 

Col·laborar en la recollida selectiva - Més 60 anys 
- Mestresses de casa 

- Sense estudis 
- Fa més 20 anys que viuen al 

municipi 

- 18-29 anys 

Evitar fer soroll excessiu - Sense estudis  
Estalviar energia - Fa 1-10 anys que viuen al 

municipi 
- 18-29 anys 

Estalviar aigua - Serveis 
- Universitaris 

- Fa 1-10 anys que viuen al 
municipi 

- Indústria 

Utilitzar paper reciclat - Més 60 anys 
- Jubilats 

 

Utilitzar transport públic - Fa 6-10 anys que viuen al 
municipi 

 

Taula: 15.3.1 
 
Per una altra banda, i observant la possible relació existent entre les valoracions generals 
realitzades pels consultats quant a la percepció de respecte existent entre els habitants 
d'Arbúcies pel medi ambient i la percepció dels hàbits existents quant a accions 
relacionades amb aquest respecte, s'han extret les següents correlacions: 

− Els consultats que tendeixen a valorar amb l'opció "poc" el respecte general que 
es té a Arbúcies pel medi ambient, també tendeixen a percebre que es fan poc 
les següents accions: 

• Respectar el medi ambient 
• Col·laborar en la recollida selectiva 
• Evitar fer soroll excessiu al carrer 
• Estalviar energia a les cases 
• Estalviar aigua 

− Per una altra banda, els consultats que opinen que a Arbúcies es respecta 
"molt" el medi ambient en general, tendeixen a valorar més positivament que la 
resta el nivell de realització de les següents accions: 

• Respectar l'entorn natural 
• Col·laborar en la recollida selectiva 
• Estalviar aigua 
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• Utilitzar el transport públic 
Així també, aquests mateixos consultats que valoren tant positivament el 
respecte general existent, tendeixen a ser els qui pitjor valoren l'hàbit 
d'utilitzar paper reciclat. 

 
 
Per últim, en aquest apartat també s'han analitzat les possibles correlacions existents entre 
la percepció de realització de les anteriors accions i la valoració concreta que es realitzava 
en el segon apartat d'aquest capítol, sobre l'estat de certs aspectes relacionats amb el medi 
ambient. D'aquesta anàlisi s'han extret les següents tendències: 
 

− Els consultats que més opinen que al seu municipi s'evita fer soroll innecessari 
al carrer, són també els qui més tendeixen a valorar millor la contaminació 
acústica existent al municipi 

− Els consultats que pitjor valoren el nivell de trànsit de vehicles a Arbúcies, també 
tendeixen a ser els qui pitjor valoren la utilització del transport públic que en fan 
els habitants del municipi 

− Els consultats que millor valoren l'entorn natural, també tendeixen a valorar 
millor que la resta el respecte que es té per aquest entorn 

 
Així doncs, els consultats perceben una relació directa entre les accions dels ciutadans i 
l'estat d'aquests 3 aspectes: la contaminació acústica, el nivell de trànsit i l'entorn natural. 
Amb la resta d'accions i aspectes, no sembla establir-se aquesta relació indirecta tant clara. 
 
A continuació es mostren els resultats per col·lectius presentats en forma de gràfics: 
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Valoracions d'accions relacionades amb el respecte cap al medi ambient
Segons el nucli de residència dels consultats

1
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FONT: Elaboració pròpia
Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats de cada nucli de residència que 

valoren cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.3.4

Residents al nucli urbà 3.09 2.84 2.58 2.37 2.23 2.25 1.52

Residents fora del nucli urbà 2.96 2.78 2.74 2.4 2.28 2.14 1.49

TOTAL 3.06 2.83 2.62 2.37 2.24 2.22 1.51

Respectar 
entorn natural

Recollida 
selectiva

Evitar fer 
soroll

Estalviar 
energia Estalviar aigua

Utilitzar paper 
reciclat

Utilitzar 
transport 

públic

 

Valoracions d'accions relacionades amb el respecte cap al medi ambient
Segons l'edat dels consultats

1
1.5

2
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3
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FONT: Elaboració pròpia
Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats de cada edat, que valoren 

cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.3.5

18-29 anys 2.88 2.54 2.47 2.06 2.12 2.09 1.42

30-45 anys 3.15 2.78 2.73 2.46 2.33 2.19 1.48

46-60 anys 3.02 2.93 2.52 2.4 2.15 2.18 1.42

Més 60 anys 3.13 3.02 2.67 2.48 2.29 2.43 1.69

TOTAL 3.06 2.83 2.62 2.37 2.24 2.22 1.51

Respectar 
entorn natural

Recollida 
selectiva

Evitar fer soroll Estalviar energia Estalviar aigua Utilitzar paper 
reciclat

Utilitzar 
transport públic
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Valoracions d'accions relacionades amb el respecte cap al medi ambient
Segons l'ocupació dels consultats
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FONT: Elaboració pròpia
Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats de cada ocupació amb % 

rellevants, que valoren cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.3.6

Actius 3.09 2.73 2.61 2.35 2.22 2.2 1.48

Mestresses casa 2.89 3.03 2.67 2.55 2.32 2.15 1.44

Jubilats 3.26 3.02 2.67 2.46 2.29 2.5 1.69

TOTAL 3.06 2.83 2.62 2.37 2.24 2.22 1.51

Respectar 
entorn natural

Recollida 
selectiva

Evitar fer soroll Estalviar 
energia

Estalviar aigua Utilitzar paper 
reciclat

Utilitzar 
transport públic

 
 

Valoracions d'accions relacionades amb el respecte cap al medi ambient
Segons el nivell d'estudis dels consultats
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Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats de cada  nivell d'estudis, que 

valoren cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.3.7

Sense estudis 3.16 3.26 2.88 2.48 2.35 2.29 1.66

Primaris 3.08 2.79 2.65 2.35 2.16 2.21 1.49

Secundaris 2.89 2.66 2.45 2.23 2.21 2.17 1.53

Universitaris 3.17 2.8 2.43 2.56 2.38 2.28 1.43

TOTAL 3.06 2.83 2.62 2.37 2.24 2.22 1.51

Respectar 
entorn natural

Recollida 
selectiva

Evitar fer soroll Estalviar energia Estalviar aigua Utilitzar paper 
reciclat

Utilitzar 
transport públic
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Valoracions d'accions relacionades amb el respecte cap al medi ambient
Segons els anys que fa que viuen els consultats a Arbúcies
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FONT: Elaboració pròpia
Nota: les valoracions mitjanes estan calculades sobre el total de consultats segons els anys que fa que viuen 

a Arbúcies, que valoren cadascun dels aspectes
Gràfic: 15.3.8

1-5 anys 3.32 2.79 2.47 2.71 2.55 2.17 1.58

6-10 anys 3.05 2.88 2.68 2.6 2.67 2.4 1.84

11-20 anys 2.86 2.8 2.63 2.25 2.19 2.12 1.45

Més 20 anys 3.1 3.05 2.63 2.5 2.16 2.24 1.32

Hi van nèixer 3.04 2.76 2.62 2.26 2.17 2.21 1.53

TOTAL 3.06 2.83 2.62 2.37 2.24 2.22 1.51

Respectar 
entorn natural

Recollida 
selectiva

Evitar fer soroll Estalviar energia Estalviar aigua Utilitzar paper 
reciclat

Utilitzar 
transport públic

 
 
15.3.3. Hàbits de mobilitat dels consultats residents al nucli urbà d'Arbúcies 
 
Tal i com indica el títol d'aquest apartat, als consultats que afirmaven residir al nucli urbà 
del municipi, el 75,7% de la mostra total, se'ls va preguntar quins eren els mitjans més 
habituals que utilitzaven per desplaçar-se per aquest nucli. 
 
Se'ls hi va plantejar directament la pregunta dirigida cap a 4 mitjans: a peu, en bicicleta, en 
moto o en cotxe, i se'ls hi va demanar que valoressin la freqüència, sempre, a vegades, 
poc o mai, amb la qual s'hi desplaçaven amb cadascun d'aquests mitjans. 
 
Els resultats obtinguts es mostren en el següent gràfic: 
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Freqüència d'utilització de diferents mitjans de 
mobilitat per desplaçar-se pel nucli urbà d'Arbúcies
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Gràfic: 15.3.4

No ho sap 1.4% 1.4% 4.0% 3.3%

Mai 5.9% 27.5% 79.7% 85.6%

Poc 6.5% 9.2% 4.6% 2.0%

A vegades 19.6% 46.4% 8.5% 6.5%

Sempre 66.7% 15.7% 3.3% 2.6%

A peu En cotxe En bicicleta En moto

 
 
Tal i com mostra el gràfic, els residents al nucli urbà acostumen a desplaçar-se pel mateix 
"sempre" a peu i "a vegades" en cotxe. Els desplaçaments que es fan en bicicleta i en moto 
són minoritaris. 
 
En relació als col·lectius consultats, s'observen les següents tendències: 

Mitjans de mobilitat Els qui més l'utilitzen Els qui menys l'utilitzen 

A peu - 46-60 anys 
- Mestresses de casa 

- 30-45 anys 

En cotxe - Homes 
- 30-45 anys 

- Actius 

- Més 60 anys 
- Mestresses de casa / Jubilats 

En bicicleta - Homes - Més 60 anys 
- Mestresses de casa / Jubilats 
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15.4 Informació i participació en la protecció del medi ambient 

L'últim apartat d'aquest capítol, analitza els següents aspectes: 
 

1. Percepció de participació dels ciutadans en accions de defensa del medi 
ambient i disponibilitat personal dels consultats per participar-hi 

2. Coneixement d'actuacions realitzades al municipi per protegir el medi 
ambient 

3. Percepció del grau de responsabilitat que haurien de tenir certs 
organismes i ens en la protecció del medi ambient del municipi 

4. Percepció del nivell d'informació que tenen els consultats respecte les 
actuacions que es fan al municipi per protegir el medi ambient i canals 
pels quals els arriba aquesta informació 

 
 
15.4.1. Participació ciutadana en les accions de defensa del medi ambient 
 
Dins aquest apartat, s'analitza tant la percepció de participació general dels habitants 
d'Arbúcies en aquest tipus d'accions, així com la disponibilitat de temps que manifesten 
tenir els consultats per participar-hi. 
 

 Percepció de participació ciutadana 
 
Segons la percepció més majoritària dels consultats, els habitants d'Arbúcies participen 
"bastant" en accions que es fan al seu municipi per defensar el medi ambient, del tipus 
següents: fent aportacions econòmiques, participant amb associacions, denunciant 
agressions o mantenint-se informats. 
 
L'opció més escollida, després de la de "bastant", ha estat la de "poc". També cal destacar 
que el 17% de consultats no han sabut donar resposta a aquesta qüestió. 
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Valoració del grau de participació de la ciutadania en 
accions de defensa del medi ambient
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1. Gens
3.5%
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17.3%

 
FONT: Elaboració pròpia 

Gràfic: 15.4.1 
 
Quant als col·lectius consultats, són els més grans i jubilats, els qui més tendeixen a valorar 
positivament aquest respecte general. En canvi, els més joves es decanten amb més 
freqüència que la resta cap a les valoracions més negatives. 
 

 Disponibilitat dels consultats per participar en accions de defensa del medi 
ambient 

 
Als consultats se'ls va demanar si, en el cas que el seu Ajuntament facilités certes accions, 
ells tindrien temps disponible per participar-hi. Les accions plantejades són les següents: 

1. Participar en campanyes de divulgació i sensibilització ambiental 
2. Denunciar a l'Ajuntament agressions al medi ambient del seu municipi 
3. Informar-se sobre l'estat ambiental del seu municipi 
4. Participar en debats ciutadans sobre aspectes del medi ambient del seu 

municipi 
 
Les opcions de resposta possibles eren "molt", "bastant", "poc" o "gens". També 
s'especifiquen aquells consultats que manifesten el seu desinterès per aquestes accions, 
així com els que no saben si tindrien temps per dedicar-hi. En els gràfics següents, es 
presenten els resultats obtinguts: 
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Disponibilitat personal dels consultats per participar en 
accions de defensa del medi ambient del seu municipi
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Gràfic: 15.4.2

No ho sap 5.9% 6.9% 7.4% 9.4%

No l'interessa 10.9% 9.9% 8.4% 13.9%

Gens 17.8% 9.4% 12.4% 16.3%

Poc 36.6% 13.9% 12.9% 22.3%

Bastant 25.7% 53.0% 51.5% 33.2%

Molt 3.0% 6.9% 7.4% 5.0%

Participar en 
campanyes

Denunciar 
agressions Informar-se Participar en 

debats ciutadans

 
 
Tal i com indica el gràfic 15.4.2, els consultats podrien disposar, la majoria, de "bastant" 
temps per denunciar agressions i per informar-se. Per participar en debats ciutadans, els 
consultats es reparteixen entre la disponibilitat i no disponibilitat de temps. En canvi, els 
consultats preveuen no disposar de gaire temps per participar en campanyes de divulgació 
i sensibilització. 
 
Per una altra banda, remarcar que entre el 8% i el 14% de consultats mostren el seu 
desinterès per participar en qualsevol d'aquestes accions. I entre el 5% i el 9% dels 
mateixos no es pronuncien al respecte. 
 
En relació als diferents perfils de consultats obtinguts, caldria mostrar les diferències 
obtingudes quant a disponibilitat de temps, desinterès mostrat i no resposta: 
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Accions de defensa del medi 
ambient 

Els qui més disponibilitat 
manifesten tenir 

Els qui menys disponibilitat 
manifesten tenir 

Denunciar agressions  - Més 60 anys 
- Jubilats 

Informar-se  - Mestresses de casa 
Participar en debats ciutadans - 46-60 anys - Mestresses de casa 

Taula: 15.4.1 
 

Accions de defensa del medi 
ambient 

Els no interessats Els qui menys contesten 

Comunicar agressions - Homes 
- Més 60 anys 

- Jubilats 

 

Informar-se - Més 60 anys 
- Jubilats 

- Dones 

Participar en debats ciutadans - Homes 
- Més 60 anys 

- Jubilats 

- Dones 

Participar en campanyes - Més 60 anys 
- Jubilats 

- Residents fora del nucli urbà

Taula: 15.4.2 
 
Així doncs, els consultats més grans serien els qui menys disponibilitat tenen, conjuntament 
amb les mestresses de casa, així com els qui menys interès mostren tenir per participar en 
aquestes accions. 
 
15.4.2. Coneixement dels consultats respecte accions de protecció del medi ambient 
 
En aquest apartat s'ha volgut constatar la divulgació que ha arribat a la població quant a les 
actuacions realitzades durant el present any per protegir el medi ambient d'Arbúcies. Així 
també, s'ha analitzat la percepció d'efectivitat que en tenen de l'efecte d'aquestes 
actuacions entre els consultats que les coneixen. 
 
Quant al coneixement, s'observa que gairebé tots els consultats saben que s'ha fet 
recollida selectiva (98%). 
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Gràfic 15.4.3

Coneixement d'actuacions realitzades a Arbúcies durant el 
present any per protegir-ne el medi ambient

Coneix 98.0% 85.6% 71.3%

No coneix 2.0% 14.4% 28.7%

Recollida 
Selectiva Campanyes Tramitació 

denúncies

 
En relació a la percepció de si han estat efectives aquestes diverses accions, els consultats 
perceben que la que més ho ha estat, també és la Recollida Selectiva, seguida de més 
lluny, de les Campanyes de divulgació i sensibilització. Quant a la tramitació de denúncies 
que fa l'Ajuntament, una gran part dels consultats (49%) no han sabut dir si aquesta 
actuació ha estat efectiva o no; recordem, també, que un 28,7% de consultats no la 
coneixien. 
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Gràfic 15.4.4

Valoració de l'efectivitat de diverses accions realitzades durant 
el present any per protegir el medi ambient d'Arbúcies

Sí han estat efectives 82.3% 60.7% 34.0%

No han estat efectives 9.6% 18.5% 16.7%

No ho sap 8.1% 20.8% 49.3%

Recollida 
Selectiva Campanyes Tramitació 

denúncies
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Quant als diferents col·lectius de consultats, les tendències que mostren quant a aquesta 
percepció, són les següents: 
 

Accions de defensa del medi 
ambient 

Els qui més efectives les 
consideren 

Els qui menys efectives les 
consideren 

Recollida Selectiva - 30-45 anys 
- Mestresses de casa i Jubilats

- Homes 
- Actius 

Campanyes divulgació - Dones 
- 46-60 anys 

- Jubilats 

- Homes 
- 18-45 anys 

- Actius 
Tramitació denúncies - 46-60 anys 

- Mestresses de casa 
- Homes 

Taula: 15.4.3 
 

Accions de defensa del medi 
ambient 

Els qui menys les coneixen 

Campanyes divulgació - Residents fora del nucli urbà 
- Més 60 anys 

Tramitació denúncies - Residents fora del nucli urbà 
- Més 60 anys 

- Mestresses de casa i Jubilats 
Taula: 15.4.4 

 
 
15.4.3. Percepció de responsabilitats 
 
En aquest apartat s'analitza el grau de responsabilitat que, segons els consultats, han 
d'assumir els següents organismes o ens en relació a la protecció del medi ambient 
d'Arbúcies. Així, es va demanar als consultats que prioritzessin quatre organismes en 
relació a aquest grau de responsabilitat. 
 
Els organismes i ens plantejats han estat els següents: 

• Generalitat 
• Ajuntament d'Arbúcies 
• Empreses del municipi, ja siguin agrícoles, industrials, de serveis... 
• Ciutadans d'Arbúcies 

 
Els resultats obtinguts es mostren en el següent gràfic: 
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Gràfic 15.4.5

Grau de responsabilitat otorgat a diferents organismes i ens

Grau 1 47.0% 5.0% 15.3% 25.2%

Grau 2 13.4% 22.8% 31.2% 25.2%

Grau 3 14.9% 28.7% 32.7% 16.8%

Grau 4 17.3% 36.6% 13.9% 25.7%

No ho sap 7.4% 6.9% 6.9% 6.9%

Generalitat Ajuntament Empreses Ciutadans

 
 
Tal i com mostra el gràfic 15.4.5, es percep que la l'Ajuntament té un màxim de 
responsabilitat (4) en la protecció del medi ambient d'Arbúcies, seguit dels propis ciutadans. 
En un següent nivell (3), els consultats responsabilitzen a les empreses, seguides del propi 
Ajuntament. A continuació, s’atorga ja menys responsabilitat (2) també a aquestes 
empreses, seguides dels ciutadans i també de l'Ajuntament. I, per fi, en un últim nivell de 
responsabilitat (1), es troba la Generalitat seguida dels ciutadans d'Arbúcies. 
  
Destacar que només un màxim del 7% de consultats no saben donar resposta a la 
pregunta. 
 
Quant a col·lectius, encara que tots segueixen la tònica general en relació als ens i 
organismes plantejats, s'observen diferències significatives que es mostren en al taula 
15.4.4, on s'aprecien les principals tendències existents. 
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Grau de responsabilitat 
de diferents Organis-
mes i ens 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 

Generalitat - 30-60 anys 
- Actius 

- Residents fora 
del nucli urbà 

- Residents fora 
del nucli urbà 

- Residents al 
nucli urbà 

- Més 60 anys 
- Jubilats 

Empreses  - 30-45 anys 
- Actius i Jubilats 

- 18-29  / 46-60 
anys 

- Mestresses casa 

- Residents fora 
del nucli urbà 

- 30-60 anys 
- Actius i 

Mestresses casa 
Ajuntament - Homes - 18-29 / 46-60 

anys 
- Mestresses casa

- 30-45 anys -  

Ciutadans - 18-29 / 46-60 
anys 

- Mestresses casa

- Residents fora 
del nucli urbà 

- 30-45 anys 
- Mestresses casa

 - 18-29 / 45-60 
anys 

Taula: 15.4.4 
 
 
15.4.4. Percepció de la informació rebuda quant a actuacions per protegir el medi 
ambient i canals pels quals arriba 
 
S'ha analitzat la percepció dels consultats referent a la quantitat d'informació que reben 
referent a les actuacions que es fan en el seu municipi per protegir el medi ambient. Les 
possibles opcions de resposta han estat: "molt informat", "bastant informat", "poc informat" 
o "gens informat". 
 
Els resultats, tal i com es podrà veure en el gràfic 15.4.6, indiquen que la majoria de 
consultats afirmen estar "bastant" o "poc" informats al respecte. 
 
El percentatge de consultats que diuen no estar "gens" informats del que es fa a Arbúcies 
per protegir el medi ambient, no supera el 15%. 
 
En canvi, són molt pocs els consultats que afirmen estar "molt" informats d'aquestes 
actuacions de protecció del medi ambient. Així també, són pocs els qui no donen resposta 
a la qüestió. 
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Percepció de la quantitat d'informació rebuda quant a les 
actuacions de protecció del medi ambient realitzades al 

municipi

3. Bastant
38.1%

1. Gens
15.3%

2. Poc
42.6%

No ho sap
1.0%

4. Molt
3.0%

 
 

FONT: Elaboració pròpia 
Gràfic: 15.4.6 

 
En relació als perfils de consultats, només destacar que són els qui tenen entre 46 i 60 
anys els qui més tendència mostren a opinar que estan "bastant" informats d'aquestes 
actuacions. 
 
A aquells consultats que han afirmat, en l'anterior qüestió, estar "molt", "bastant" o "poc" 
informats (el 96% del total), se'ls va preguntar mitjançant quins canals acostumaven a 
conèixer aquest tipus d'informació abans plantejada. La pregunta permetia més d'una 
resposta. 
 
Així doncs, segons els resultats obtinguts i relacionats en el gràfic 15.4.7, s'observa que el 
principal i majoritari canal, pel qual els consultats d'Arbúcies s'informen de les actuacions 
que es fan en el seu municipi per protegir el medi ambient, és el Butlletí Municipal. 
 
A continuació, encara que amb un percentatge molt inferior, es troba el boca a boca. I ja 
amb percentatges molt petits, es fa esment de la premsa, la ràdio, la televisió i els grups 
ecologistes, com, per exemple, el "Castell de Montsoliu". 
 
Dins l'apartat d'altres s'han inclòs: 

− Ajuntament 
− Pancartes 
− Lloc de treball 
− Pròpia observació 
− Campanyes de recollida selectiva 
− Reunions informatives 
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− Reunions de solidaritat 
− Campanya dels Maulets 
− Llar de jubilats 
− ... 

 

0.4%

6.1%

1.2%

4.9%

4.9%

8.5%

19.1%

54.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

FONT: Elaboració pròpia
Nota: els % no sumen 100 donat que s'admetia resposta múltiple. Els 
% s'han calculat sobre el total de consultats que es senten informats

Gràfic: 15.4.7

Butlletí municipal

Boca a boca

Premsa

Ràdio

Televisió

Grups ecologistes

Altres

No ho sap

Canals d'informació

 
 
En relació als diferents sectors de consultats, s'observen les següents tendències: 
 

Canals d'informació Els qui més s'informen mitjançant 
cadascun 

Butlletí municipal - Residents al nucli urbà 
- Dones 

- 46-60 anys 
Boca a boca - 30-45 anys 
Premsa - Homes 

Taula: 15.4.5 
 
També destacar que els consultats que més s'assabenten d'aquestes actuacions 
mitjançant el Butlletí Municipal, mostren més tendència a sentir-se "bastant informats", 
mentre que els qui acostumen a assabentar-se'n mitjançant la premsa, tendeixen més a 
sentir-se "molt informats". 
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15.5 Fitxa tècnica 

La present consulta ha estat realitzada sota les següents consideracions metodològiques: 
 

 Univers de treball 
Està format per tots els residents al municipi d'Arbúcies majors de 18 anys. 

 
 Mostra consultada 

La mostra global consultada ha estat de 202 individus, la qual ha estat distribuïda 
proporcionalment als intervals de sexe i edat existents entre la població global del 
municipi, segons dades del padró d'habitants municipals. 

 
 Treball de camp 

Ha estat realitzat per l'equip de treball de camp del Gabinet Ceres a partir de la 
passació telefònica d'un qüestionari estructurat i dirigit. La selecció de l'individu a 
consultar s'ha realitzat mitjançant un mètode aleatori estratificat. S'ha portat a terme 
entre els dies 9, 10 i 11 de desembre de 1999. 

 
 Anàlisi de les dades 

S'ha realitzat mitjançant el paquet informàtic estadístic SPSS 
 

 Marge d'error 
El marge d'error corresponent a la mostra total, amb un nivell de confiança del 95% 
(sigma = 1,96), és del 6,9% per a dades globals. 

 



15. Sensibilització i percepció ciutadana 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

325

15.6 Anàlisi de la percepció dels agents econòmics i socials locals 

15.6.1 Metodologia i objectius dels tallers de participació ciutadana  

Els dies 1 i 14 de desembre de l’any 1999 es van realitzar al Museu de la Gabella dues 
sessions de presentació del procés del PALS dirigides el primer dia als ciutadans i a les 
entitats de la vila, i el segon centrat al sector econòmic local. 
 
Els principals objectius plantejats per a aquestes sessions van ser: 
 

• Difondre conceptes generals d'Agenda 21 local 
• Explicar la metodologia d'elaboració del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat 

d'Arbúcies, fent especial èmfasi en la participació de la ciutadania i agents socials 
i econòmics. 

• Explicar els beneficis per a la vila d'iniciar i aplicar l'Agenda 21 local 
• Conèixer quina és la percepció que els assistents tenen sobre els elements 

d'atenció prioritària de la vila. 
• Conèixer persones i associacions, que anomenem "recurs", amb les que es 

podran plantejar treballs o accions cap els seus associats o cap el conjunt de la 
societat d'Arbúcies per difondre l'elaboració del PALS. 

 
Les sessions, amb una vintena d’assistents en ambdós casos i representació de sectors 
molt diversos de la població es varen estructurar amb una primera part estrictament 
informativa sobre el PALS, en la que mitjançant materials de suport s'exposà de forma 
sintètica el marc i antecedents de l'elaboració del PALS a Arbúcies, els seus objectius i 
metodologia d'elaboració, així com els mecanismes de participació considerats. 
 
La segona part, que hem anomenat de “discussió participativa” va comptar amb una 
metodologia en la que s'afavoreix la presentació de les idees significatives, evitant que  la 
capacitat de comunicació de la persona que les presenta faci que s’imposin unes sobre les 
altres.  
 
Aquest mètode està basat en la participació directa, en presència d'un moderador les 
persones sintetitzen llurs idees o propostes en targes que son recollides i queden a la vista 
de tots els participants, rarament el moderador ha de permetre que es critiqui el contingut 
de la idea, si no es que el grup manifesti un rebuig general i demani aclariments o proposi 
una nova redacció de la proposta, encara així la tarja no s’elimina, restarà com aportació no 
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acceptada pel consens de grup. S’evita proposar votacions i es demana que el consens 
sigui el principal mètode de treball del grup. 
 
Al demanar quins eren a parer dels assistents els elements d’atenció prioritària ambiental i 
de sostenibilitat que poden afectar a Reus en el present i en el futur, s'ha volgut deixar clar 
en tot moment que: 
 

• No es planteja la discussió exclusivament sobre problemes ambientals d'Arbúcies 
• No es demana al grup que presenti solucions  
• No es demanen aportacions científiques ni tècniques es demana la percepció 

subjectiva del participant 
 
I per evitar la polarització en problemes i solucions i facilitar la discussió sobre una base de 
propostes més amplia s'ha presentat sempre la necessitat d'analitzar els elements d'atenció 
prioritària partint d'una estructura basada en la planificació estratègica DAFO: 
 
• Debilitats (Punts Febles) 

• Amenaces  

• Fortaleses (Punts Forts) 

• Oportunitats 
 

15.6.2 Elements d'atenció prioritària 

A continuació es presenten els resultats obtinguts a la sessió en forma de taules que 
recullen en forma de transcripció directa els elements identificats. S'han agrupat segons les 
categories prèviament definides (Oportunitats, Punts Forts, Amenaces i Punts Febles) i 
identificant per cadascun dels elements l'àmbit temàtic al que es troba associat i la sessió 
en la que va aparèixer: 
 
Sessió 1: Agents socials locals i ciutadania 
Sessió 2: Agents econòmics locals 
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Taula 15.6.1. Oportunitats identificades segons temàtiques 

 
ELEMENTS D’ATENCIÓ PRIORITÀRIA 
 

OPORTUNITATS 

 

Temàtica 

 

 

Taller 

 

Proposta 

 

Sensibilització i 
educació 
ambiental 

1 Equipaments d’educació ambiental 

 

 1 Potencial social sensibilitzat 

Activitat i 
estructura 
econòmica 

1 Turisme qualitat 

 1 Afavorir places hoteleres 

 

Ocupació i 
mercat laboral 

1 Aconseguir una escola carrossera 

Medi natural 1 Espais naturals qualificats : Parc i PEIN 

 

Mobilitat i 
Transports 

 

2 Accés més directe a la autopista 

 

Participació 
ciutadana i teixit 

associatiu 

2 Definir la filosofia del poble 

FONT: Elaboració pròpia a partir de transcripció directa de les aportacions a les sessions 
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Taula 15.6.2. Punts forts identificats segons temàtiques 

 
ELEMENTS D’ATENCIÓ PRIORITÀRIA 
 

PUNTS FORTS 

 

Temàtica 

 

 

Sessió 

 

Proposta 

 

Sensibilització 
i educació 
ambiental 

1 Poble que està net 

Medi natural 

 

1 

 

Diversitat de paisatges 

 

 1 

 

Explotació forestal modèlica 

 2  Qualitat de l’entorn natural 

Residus 1 Es fa recollida selectiva d’escombraries 

 

Aigua 

 

2 Qualitat de l’aigua de reg i els productes agrícoles 

Participació 
ciutadana i 

teixit 
associatiu 

1 Teixit associatiu actiu i complert 

Equitat i 
protecció 

social 

1 Integració social :disminuïts psíquics, etc. 

 1 Diversitat de cultures 

Educació i 
cultura 

1 Nivell d’estudis fins Universitat 

 1 Tenim escola d’adults 

Mobilitat i 
transport 

1 L’eix transversal ha facilitat les comunicacions amb la Catalunya interior 

Gestió 
Municipal 

1 L’administració local és propera al ciutadà 

FONT: Elaboració pròpia a partir de transcripció directa de les aportacions a les sessions 
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Taula 15.6.3. Amenaces identificades segons temàtiques 

 
ELEMENTS D’ATENCIÓ PRIORITÀRIA 
 

AMENACES 

 

Temàtica 

 

 

Taller 

 

Proposta 

 

Incidència 
ambiental de 
les activitat 

econòmiques 

 

1 Embotelladores 

 

 1 Indústries 

Activitat i 
Estructura 
econòmica 

1 Teixit industrial poc diversificat 

Demografia 

 

2 Por a que el número d’habitants condicioni la qualitat d’alguns serveis 

Risc ambiental 1 Incendis forestals 

 2 Línia d’alta tensió 

Medi Natural 1 Turisme rampinyaire 

 1 Despoblament rural 

 1 Vehicles tot terreny i motos per la muntanya 

FONT: Elaboració pròpia a partir de transcripció directa de les aportacions a les sessions 
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Taula 15.6.4. Punts febles identificats segons temàtiques 
 

 
ELEMENTS D’ATENCIÓ PRIORITÀRIA 
 
PUNTS FEBLES (PROBLEMES) 

Temàtica Taller Proposta 

Aigua 1 Disminució del cabal de la riera d’Arbúcies 

 1 Olors de la depuradora 

 1 Mala qualitat de l’aigua 

 1 Manca d’informació del consum d’aigua de les plantes embotelladores 

 2 Pous secs i reducció cabals de la riera 

Medi natural 1 Pèrdua d’espècies animals 

 1 L’eix  Transversal ha tingut i té severs efectes medi ambientals negatius 

Ocupació i 
mercat laboral 

1 Manca d’oportunitats laborals per a joves universitaris 

 1 Treball en “males” condicions 

 2 Manca de mà d’obra 

 2 Manca de borsa de treball organitzada 

Mobilitat i 
transport 

1 Ús excessiu dels cotxes 

 1 Transport públic molt deficient 

 2 Manca de places d’aparcament 

 2 Dificultat d’accés als nuclis de població més dinàmics 

 2 Xarxa vial deficient en seguretat 

Energia 1 Poc ús d’energies alternatives i dependència externa  

 1 Contaminació lumínica 

Participació 
ciutadana i teixit 

associatiu 

1 No hi ha activitat sindicalista 

 2 Manca de locals per reunió dels joves i d’activitats ( ampliació 
polisportiu...) 

Residus 1 Impacte visual i olfactiu dels contenidors 

 1 Els contenidors d’escombraries vessen sovint 

 1 Contenidors de matèria orgànica insuficients 

FONT: Elaboració pròpia a partir de transcripció directa de les aportacions a les sessions 
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Taula 15.6.5. Punts febles identificats segons temàtiques 

Activitat i 
estructura 
econòmica 

1 El comerç és car 

 2 Poca diversificació de la indústria 

 2 Manca de senyalització activitats comercials 

 2 Manca de zona industrial 

Salut i qualitat 
de vida  

2 Activitats esportives 

Soroll  1 Soroll de les motos 

 2 Soroll trànsit “ El Sorrall” 

Urbanisme 1 Cases casc antic tancades 

 1 Nous Carrers. Estrets  

 2 Degradació del centre urbà 

 2 Despoblament de població en el nucli antic 

 2 Terrenys cars  

FONT: Elaboració pròpia a partir de transcripció directa de les aportacions a les sessions 
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15.6.4 Anàlisi dels elements d'atenció prioritària 

La informació que aporta aquest tipus de sessions és bàsicament qualitativa i no 
quantitativa, de forma que permet identificar tot un ampli conjunt d'aspectes percebuts en 
les categories considerades, però no valorar quantitativament el pes relatiu que té 
cadascun dels elements respecte els altres. L’elaboració de l'enquesta telefònica 
complementa aquest instrument aportant un valor quantitatiu a la percepció, que 
conjuntament amb l’anàlisi tècnic de cadascun dels vectors considerats permet elaborar 
una diagnosi més integrada de l'estat actual. 
 
A continuació però fem una valoració general sobre els principals aspectes identificats, que 
s'han integrat en qualsevol cas en l'anàlisi de cadascun dels vectors.  
 
En relació a la distribució d'elements segons les categories plantejades, i tal i com 
acostuma a succeir en aquest tipus de sessions, destaca l'alt percentatge de punts febles, 
que constitueixen més de la meitat (54,47 %) dels elements identificats en el conjunt de les 
dues sessions. Aquest fet és habitual degut a la major tendència de la ciutadania en 
identificar problemes que no pas punts forts (23,53 % en aquest cas). Les oportunitat i les 
amenaces queden més compensades entre sí de forma que assoleixen un percentatge 
similar. 
 
Si comparem els resultats obtinguts entre ambdues sessions és remarcable el major pes 
que tenen els punts febles entre els agents econòmics, que arriben fins a un 65 % del total, 
mentre que en la primera sessió amb ciutadans i agents socials solament representaven el 
44 %. En aquest sentit, en la segona sessió es detectaren molts més punts forts (29 %). 
 
Taula 15.6.6. Resum tipus d'aportacions segons tallers. 

Sessió Oportu- 
nitats 

Punts  
Forts 

Amenaces Punts Febles Totals 

 núm. % núm. % núm. % núm. % núm.  

Agents socials 
i ciutadania 

 
5 

 
11.11 

 
13 

 
28.89 

 
7 

 
15.56 

 
20 

 
44.44 

  
45 

Agents econòmics 
 locals 

 
3 

 
13.04 

 
3 

 
13.04 

 
2 

 
8.70 

 
15 

 
65.22 

  
23 

Totals 8 11.76 16 23.53 9 13.24 35 54.47  68 

FONT: Elaboració pròpia a partir dels resultats de les sessions 
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Finalment, mentre que en ambdues sessions les oportunitats tenien un pes similar, la 
ciutadania i agents socials detecta més amenaces que no pas els agents econòmics. 
Podríem concloure doncs que els primers tenen una visió més positiva de la vila i valoren 
més positivament tot allò del que disposa, tot i que manifesten una major percepció de risc 
respecte les amenaces a la qualitat de vida i l'entorn que pot suposar determinats models 
de desenvolupament que es puguin donar.  
 
Respecte a la distribució temàtica dels elements identificats, independentment de la 
categoria, destaca l'alta percepció sobre aspectes vinculats al medi natural (14 %), la 
mobilitat i el transport (11 %), i l'activitat i estructura econòmica (11 %). 

Gràfic 15.6.1. Distribució temàtica d'elements 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels resultat de les sessions 
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16. GESTIÓ AMBIENTAL  

16.1 Organització municipal 

16.1.1 Organigrama municipal.  

L'administració municipal s'organitza a partir de l’estructuració de l’organigrama polític i la 
distribució de regidories existents al consistori,  els quals es troben reflectits en la figura 16.1 
en forma d'organigrama general de l'ajuntament. 
 
El conjunt d'aspectes ambientals gestionats des de l'ajuntament es troben distribuïts entre tot 
una sèrie de regidories entre els que destaquen en primer terme: Medi Ambient i Pagesia, 
Urbanisme, Governació, Salut Pública, Obres i Serveis, i Cultura. 
 
De forma complementària a aquests òrgans s'identifica tot un conjunt d'àrees vinculades 
també a la gestió ambiental local, tot i que la seva acció és dóna més indirectament a través 
de les activitats que hi desenvolupen. Dins d'aquest grup es trobarien Hisenda i Personal,  
Alcaldia, Promoció Socioeconòmica, Turisme i Ensenyament. 
 
La figura 16.2 mostra la distribució competencial entre àrees municipals, sigui com a àrea 
competent principal o com a àrea complementaria o de suport. En aquesta mateixa figura, a 
part de considerar tot el conjunt d'àmbits ambientals d'actuació s'han recollit de forma 
esquemàtica tot el conjunt d'aspectes socials i econòmics vinculats a la sostenibilitat. 
  
De les àrees considerades, a part de medi ambient, que es tracta específicament a l’apartat 
següent, destaca en primer lloc la vinculació de l’àrea d’Urbanisme a aspectes ambientals. 
Amb 1 arquitecte i 1 enginyer municipal a dedicació parcial, 1 aparellador i 1 administrativa, 
constitueix sens dubte l’àrea amb millor dotació tècnica, tot i que els tècnics puguin estar 
puntualment compartits amb altres regidories. Els seus principals àmbits d’actuació serien:  
 
TERRITORI I URBANISME 
- Planejament urbanístic i planejament derivat 
- Obres públiques 
- Llicències i permisos 
- Patrimoni històric i arquitectònic 
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PARCS, JARDINS I ARBRAT URBÀ 
- Disseny i obra pública 
 
MEDI NATURAL 
- Protecció d’espais naturals 
- Ús públic, àrees recreatives 
- Espai fluvial 
- Activitat agrària/forestal 
 
MOBILITAT I TRANSPORT 
- Xarxa viària bàsica urbana.  

 
ACTIVITATS 
- Reglamentació 
- Inspecció i control 
- Permisos 
 
AIGUA 
- Control de la qualitat d’aigua  
- Abastament d'aigua 
- Gestió clavegueram 
 
ENERGIA 
- Enllumenat públic. 
- Edificis i instal·lacions municipals. 
- Promoció estalvi energètic i energies renovables. 
 
L’àrea de Governació té un important rol en relació a la mobilitat, en aspectes com la 
regulació del trànsit o el transport públic. Malgrat les seves potencialitats a nivell de control i 
vigilància ambiental que es podria fer des de la policia municipal en relació al medi natural, 
abocaments il·legals d'aigües i residus, soroll produït per vehicles, activitats i veïnatge, pel 
moment es troba poc estructurat i sistematitzat. 
 
Obres i Serveis executa les tasques d’obra pública i manteniment de l’espai públic, jardineria, 
i la pròpia administració local. Constituïda per la Brigada d’obres, escombraries i jardineria, i 1 
electricista a dedicació parcial, no disposa d’un tècnic específic, i per tant depenent 
directament de la regidoria o en determinats casos de tècnics d’urbanisme. 
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Respecte a Salut Pública, destaquen les seves competències vinculades al control de la 
qualitat de les aigües, aliments i la salubritat d’espais públics, que es realitzen a través de la 
farmaceutica, veterinari i metge de la Departament de Sanitat, però amb els que hi ha una 
coordinació continuada des de l’ajuntament. 
 
En el cas de Cultura, i a través del Museu Etnològic del Montseny desenvolupa importants 
activitats d’educació ambiental, gestió i preservació del patrimoni cultural, i estudis sobre el 
Montseny.  
 
Altres àrees a considerar són: 
 
- Hisenda i personal 
  
Constitueix l'àrea municipal des del qual es defineix la política de compres i contractació de 
serveis per l'ajuntament. Es tracta doncs d'una unitat clau en la integració de criteris 
ambientals dels productes i serveis consumits per l'ajuntament. Així mateix pot constituir un 
àrea important per a la integració de bons hàbits entre el personal.  

 
- Ensenyament 

  
A banda de garantir una oferta pública d'ensenyament reglat a través dels centres existents 
al municipi, constitueix l’àrea clau per vincular als centres d'ensenyament locals en activitats 
d’educació ambiental.  

 
- Benestar Social 
 
Desenvolupament de serveis i actuacions vinculades a la integració, protecció i promoció 
social, així com a les activitats de cooperació internacional i solidaritat que es realitzen des 
d'instàncies municipals. Es duen a terme també polítiques d'igualtat i recolzament de sectors 
de la població com la dona, joventut, infància, gent gran o immigrants. 
  
- Comerç i Turisme 

  
Promoció d'activitats econòmiques en el municipi per a la diversificació econòmica, amb 
especial prioritat pel desenvolupament turístic basat en els recursos naturals i culturals locals, 
així com en tasques d’inserció laboral mitjançant formació ocupacional. 
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- Participació Ciutadana 
  

Responsable dels mecanisme d’informació i comunicació de l’ajuntament amb un important 
rol en l’elaboració d’una agenda setmanal d’activitats que es distribueix setmanalment en tots 
els habitatges, l’elaboració del butlletí trimestral PERXADA i la pàgina Web de l’ajuntament. 
  
- Solidaritat 

  
Àrea responsable del Consell Municipal de Solidaritat i la gestió de les activitats de 
cooperació pel desenvolupament, així com de l’educació per l’interculturalitat, la pau i el 
desenvolupament. Constitueix un àmbit emblemàtic dins de l’ajuntament per l’intensa activitat 
solidària que es desenvolupa. 
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CODI D'ÀMBITS TEMÀTICS D'ACTUACIÓ (Figura 16.2) 
a) TERRITORI I URBANISME 
a.1) Planejament urbanístic i planejament derivat 
a.2) Obres i Serveis 
a.3) Llicències i Permisos 
a.4) Patrimoni històric i arquitectònic 
b) ESPAI URBÀ 
b.1) Conservació, manteniment i via pública 
b.2) Neteja via pública 
b.3) Salut pública 
c) PARCS, JARDINS I ARBRAT URBÀ 
c.1)        Disseny i obra pública 
c.2)        Manteniment 
d) MEDI NATURAL 
d.1) Protecció espais naturals 
d.2) Incendis 
d.3) Ús públic, àrees recreatives 
d.4) Espai fluvial 
d.5) Gestió de la fauna 
d.6) Control de plagues 
d.7) Activitat agrària/forestal 
d.8) Vigilància 
e) MOBILITAT I TRANSPORT 
e.1) X. viària bàsica urb., manteniment i senyalitz. 
e.2) Xarxa viària regional, manteniment i senyalitz. 
e.3) Control de trànsit 
e.4) Transport públic urbà 
e.5) Transport públic inter-urbà 
e.6) Ordenació de la mobilitat 
f) ACTIVITATS 
f.1) Reglamentació 
f.2) Inspecció i control 
f.3) Permisos 
g) AIGUA 
g.1) Control de la qualitat d’aigua  
g.2) Abastament d'aigua 
g.3) Abastament privat - permisos control 
g.4) Gestió clavegueram 
g.5) Gestió xarxa sanejament en alta i 

infrastructures de tractament 
g.6) Autorització - limitació abocaments. Inspecció i 

control 
 

 

h) RESIDUS 
h.1) Recollida i transport brossa unitària dels RSU 
h.2) Tractament RSU unitaris  
h.3) Recollida, transport i tractament selectiva. 
h.4) Residus sanitaris 
h.5) Residus industrials  
h.6) Control abocaments incontrolats 
h.7) Gestió deixalleria 
h.8) Altres residus 
i) ATMOSFERA 
i.1) Control nivells immisió 
i.2) Control emissions origen industrial 
i.3) Control emissions focus mòbils 
j) ENERGIA 
j.1) Enllumenat públic. 
j.2) Edificis i instal·lacions municipals. 
j.3) Promoció estalvi energètic i e. renovables. 
k) ACÚSTICA 
k.1) Nivells d’immisió 
k.2) Nivells d’emissió 
k.3) Inspecció i control de soroll per activitats i 

veïnatge 
l) RISC AMBIENTAL 
l.1) Pla Bàsic d'Emergència Municipal i PAM's 
l.2) Plans d’Emergència d’edificis públics 
m) INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA  
m.1) Informació ambiental local 
m.2) Sensibilització ciutadana 
m.3) Centres d’ensenyament 
m.4) Participació ciutadana municipal 
n) AMBIENTALITZACIÓ MUNICIPAL 
n.1) Compres 
n.2) Personal 
o. FACTORS SOCIALS I ECONÒMICS DE LA 
SOSTENIBILITAT 
o.1)       Serveis i programes socials 
o.2)       Solidaritat i Cooperació Internacional 
o.3)       Salut 
o.4)       Formació reglada 
o.5)       Formació i inserció laboral 
o.6)       Promoció econòmica 
o.7)       Planejament estratègic 
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16.1.2 Àrea de Medi Ambient i Pagesia 

La regidoria de Medi Ambient i Pagesia no té assignat directament personal tècnic de forma 
permanent, i els seus recursos humans es limiten al cos de forestals i Informadors del Parc 
que treballen exclusivament a l’estiu.  
 
Hi ha una persona que gestiona la deixalleria, depenent de la regidoria, però que es limita 
exclusivament a aquesta tasca, i per tant sense possibilitat d’aportar altre suport  a l’àrea. 
 
Per aspectes que requereixin de suport tècnic es fa ús puntual dels recursos humans de 
l’àrea d’Urbanisme, sigui l’enginyer municipal, aparellador, o més puntualment l’arquitecte 
municipal. 
  
Els àmbits competencials vinculats a la regidoria són: 
 
MEDI NATURAL 
- Protecció dels espais naturals 
- Prevenció Incendis 
- Ús públic, àrees recreatives 
- Espai fluvial i qualitat de les aigües superficials. 
- Gestió de la fauna 
- Activitat agrària/forestal 
- Vigilància 
 
AIGUA  
- Sanejament 
 
RESIDUS 
- Gestió de les recollides selectives. 
- Gestió deixalleria 
 
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
- Educació Ambiental 
- Educació als centres d'ensenyament 
- Participació ciutadana municipal d'aspectes ambientals 
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A part d'aquests àmbits en els que l'àrea disposa de competències específiques, la 
naturalesa transversal del medi ambient en la gestió local fa que tingui incidència 
directament  o indirecta en altres aspectes, que es troben més vinculats a altres àrees com 
són els aspectes urbanístics del sòl no urbà, el control de qualitat dels vectors ambientals 
(soroll, atmosfera i aigua) , la gestió del conjunt de residus generats al municipi, el control i 
seguiment d'activitats o l'ambientalització del productes i serveis de l'ajuntament. La manca 
però de recursos tècnics específics fa però que no es puguin exercir aquests àmbits 
d’intervenció de forma adequada. 
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16.2 Gestió ambiental municipal 

16.2.1 Gestió i coordinació amb entitats supra-locals 

La gestió ambiental de l'àmbit local aplega en els municipis de Catalunya un elevat nombre 
d'administracions que actuen a diferents nivells en el conjunt d'aspectes ambientals dels 
pobles i ciutats. 

 
Per tenir una part del seu territori dins del Parc Natural del Montseny, aquest fenomen es 
veu encara més reforçat en el cas de la gestió ambiental a Arbúcies. Així, a part dels 
organismes de la Generalitat de Catalunya que actuen al llarg de tot el territori, Diputació 
de Girona o el Consell Comarcal de la Selva, en el cas que ens ocupa existeix també el 
Patronat del Parc que exerceix importants competències en relació al medi natural. 
 
A continuació s'identifiquen certs àmbits temàtics en els que tenen més importància els 
actors supramunicipals i que es troba reflectit a la figura 16.3. 
 
Planejament Urbanístic 
 
Per disposar d’una gran superfície del seu sòl no urbanitzable dins del Parc Natural del 
Monseny, en el planejament urbanístic del municipi es troba molt estretament vinculat al 
Departament de Medi Ambient i el Patronat gestor del Parc on participen les Diputacions de 
Girona i Barcelona. Qualsevol iniciativa per a la revisió del Pla Especial del Parc 
necessàriament haurà de passar per aquestes entitats, i  per a la qual l’ajuntament 
solament podrà exercir un rol de promotor, però no executor. 
 
Medi Natural 
 
Per la mateixa existència del Parc, del que es fa càrrec en la seva gestió el Patronat del 
Parc. Aquest òrgan s'encarrega  de la protecció d'aquest espai, regulació de l'ús públic, així 
com de les activitats d'estudi, difusió i sensibilització que s'hi desenvolupen.  
 
L'actuació d'aquestes entitats es veu complementada per les que ja normalment realitza en 
tot el territori la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic del Departament de Medi 
ambient en l'àmbit de la gestió de la fauna, control de plagues o vigilància forestal, o les 
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vinculades a prevenció i extinció d'Incendis que es desenvolupen des de la Direcció 
General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament de Governació. 
 
Residus 
 
A part de les importants competències que desenvolupa la Junta de Residus del 
Departament de Medi Ambient i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en l'àmbit 
dels residus no urbans, destaca en el cas d’Arbúcies l'actuació del Consell Comarcal de la 
Selva en la gestió dels residus sòlids urbans. La gestió d'aquests residus es realitza des 
d'una perspectiva supramunicipal amb una estratègia comuna entre el conjunt de municipis, 
tant a nivell de desenvolupament d'infrastructures, com d’activitats d'educació ciutadana i 
instruments de gestió.  
 
El Consell Comarcal actua en aquest marc com a competent en totes les recollides 
selectives, així com en la gestió de tots els sistemes de tractament realitzats. 
  
Aigua 
 
Igual que a la resta de municipis de Catalunya, la gestió del cicle de l'aigua aplega una 
quantitat important d'entitats amb competències autonòmiques com l’Agència Catalana de 
l'Aigua o el Departament de Sanitat. 
 
Per la importància d’aquest vector en la vila constitueix un àmbit en el que es requereix una 
alta coordinació i actuació conjunta amb l’ACA per tal que es puguin resoldre les 
problemàtiques identificades en l’apartat corresponent i es pugui avançar cap a una gestió 
integral dels recursos hídrics a la conca, un dels principals reptes socioambientals del 
municipi. 
 
En l'apartat 6 d’aquest document, relatiu a l'aigua es tracta més extensament el conjunt 
d'entitats i funcions que realitzen en relació al cicle de l'aigua.  
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CODI D'ENTITATS AMB COMPETÈNCIES AMBIENTALS LOCALS (Fig. 16.3) 

 
ENTITATS DE L'ÀMBIT LOCAL 
 
Consell Comarcal de la Selva  (CCS) 
Diputació de Girona  (DdGi) 
Parc Natural del Montseny (PNM) 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Departament de Medi Ambient (DMA) 
- Junta de Residus (JR) 
- Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 
- Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) 
- Direcció General Patrimoni Natural i Medi Físic 

(DGPNMF) 
- Delegació Territorial de Barcelona (DMA-DTGi) 
 
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DPTOP) 
- Direcció General d'Ordenació del Territori i 

Urbanisme (DGOTU) 
- INCASOL 
- Direcció General de Carreteres (DGC) 
- Direcció General de Ports i Transports (DGPT) 

 
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DICT) 
- Direcció General d'Energia i Mines (DGEM) 
- Institut Català de l'Energia (ICAEN) 
 
Departament de Governació (DG) 

- Direcció General d'Emergència i Seguretat Civil 
(DGESC) 

 
Departament de Cultura  (DC) 
- Direcció General de Patrimoni Cultural (DGPC) 
 
Departament de Sanitat i Seguretat Social (DSSS) 
- Direcció General de Salut Pública 
 
Mossos d’Esquadra 
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16.2.2 Comunicació i coordinació interna entre àrees municipals 

Tal i com s’ha indicat en apartats previs, existeix un important nombre de regidories amb 
competències amb incidència ambiental (especialment Medi Ambient i Pagesia, Urbanisme, 
Sanitat, Obres i Serveis, Governació i Cultura), i que ja ve donat de forma general per la 
dimensió transversal que tenen ja de per sí els aspectes ambientals en la gestió local. 
 
El mecanisme de comunicació periòdica per a la comunicació entre àrees són les reunions 
setmanals dels regidors. A un nivell més estrictament tècnic no hi ha un mecanisme estable 
de comunicació, degut en part per la petita escala de l’ajuntament i reduït nombre de 
tècnics, i alhora perquè la comunicació es produeix a partir de temàtiques concretes a 
resoldre de forma puntual. 
 
Aquesta situació porta a que la coordinació de la intervenció de l’ajuntament resti fortament 
vinculada als representants polítics, amb els aspectes positius que això suposa, però els 
dèficits que també ocasiona per determinats processos que requereixin d’una dedicació 
tècnica exclusiva. La implantació de l’Agenda 21 Local al municipi, que suposa un procés 
amb intervenció de diverses àrees presenta un repte important a resoldre en l’actual 
organització municipal de l’ajuntament. 
 
En relació a àmbits temàtics on hi haurien més necessitats d’actuació coordinada per la 
complementarietat entre àrees, i de forma coherent amb la figura 16.2 serien: 
  
 
Residus 
 
A nivell municipal es troba compartit bàsicament entre Medi Ambient, que planifica el 
sistema, gestiona la recollida selectiva, promou les campanyes d’educació ambiental i 
dissenya les noves instal·lacions; i Obres i Serveis, que s’encarrega de la gestió de la 
recollida de la brossa unitària i la neteja d’àrees d’aportació i abocament incontrolats. 
 
Espai urbà 
 
La integració de criteris ambientals en el disseny de l’espai urbà de la ciutat és un altre dels 
reptes que té plantejada la vila. El disseny de l’arbrat viari i zones verdes o la regulació i 
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gestió de la mobilitat són aspectes que requereixen un espai comú de planificació que no 
es limiti a Urbanisme, sinó en el que també intervingui activament Medi Ambient, Sanitat i 
Governació. 
 
Territori i medi natural 
 
A banda dels actors supramunicipals que tenen incidència en el planejament territorial i 
urbanístic del municipi i la preservació del patrimoni natural, es tracta d’un àmbit en el que 
tant Urbanisme i més secundàriament Medi Ambient tenen un pes significatiu. Per la 
transcendència dels aspectes territorials en termes de sostenibilitat i model de municipi 
requereix també d’una important tasca de concertació i coordinació en les actuacions i 
criteris dels diferents òrgans municipals que intervenen.  
 
Ambientalització de l’administració local 
 
L’inici d’un procés d’Agenda 21 Local requereix que l’administració local esdevingui l’actor 
catalitzador del conjunt de canvis d’hàbits i pautes de consum que s’han de produir per 
avançar cap a models més sostenibles. En aquest sentit, el seu rol com a agent 
exemplificador és clau, i totes les accions en relació a l’ambientalització del seu propi 
funcionament són especialment importants. 
 
Aquest procés necessita de la implicació conjunta dels diversos òrgans de l’ajuntament, no 
solament els competents bàsics en temàtiques ambientals, sinó tot el seu conjunt. En el 
cas de l’ajuntament d’Arbúcies caldria la vinculació especialment d’Hisenda i Personal, ja 
que facilitarien la integració de criteris ambientals en la política de compres i contractació 
de serveis, així com la introducció dels bons hàbits  entre el personal municipal. 
 
A part d’aquests àmbits d’actuació amb especial necessitat de coordinació es podrien citar 
d’altres com el cicle de l’aigua i l’energia, la gestió de les activitats i el risc ambiental, o la 
inspecció i control ambiental, amb una intervenció més activa i planificada de la policia 
local. 



Document I. Anàlisi i Diagnosi de l’estat actual 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001. MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

354

 

16.2.3 Pressupost ambiental municipal 

La primera dificultat per analitzar el pressupost ambiental és la pròpia definició de despesa 
ambiental. Mentre que existeixen partides clarament associades a medi ambient com 
poden ser medi natural, la gestió dels residus o el sanejament de les aigües, ens trobem 
d'altres en les que el medi ambient constitueix una de les seves dimensions com és el cas 
de la mobilitat o l'urbanisme. 
 
Tot i que els continguts d'aquest estudi, per la seva vocació integradora contempla l'anàlisi 
del conjunt d'aspectes estructurals i vectors ambientals, el criteri aplicat per identificar les 
partides pressupostàries ambientals ha sigut el de fer una acotació restrictiva considerant 
els  aspectes temàtics que surten reflectits a la figura 16.4.  
 

ESPAI PÚBLIC 
Neteja via pública 

 
VERD URBÀ 

Disseny i obra pública, Manteniment 
MEDI NATURAL 

Protecció espais naturals, Incendis, Ús públic, àrees recreatives, Espai fluvial,  
Gestió de la fauna, Control de plagues, Activitat agrària/forestal, Vigilància 

AIGUA 
Gestió clavegueram, Sanejament  

RESIDUS 
Recollida i transport de la fracció unitària dels RSU, tractament RSU unitaris, 
Recollida, Transport i Tractament selectiva, Residus sanitaris, Residus industrials, 
Control i neteja abocadors incontrolats, Gestió deixalleria 

ATMOSFERA 
Control nivells immisió, Control emissions d’origen industrial, Control emissions 
focus mòbils 

ENERGIA 
Promoció estalvi energètic i energies renovables. 

INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
Informació ambiental local, Educació ambiental 
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Figura 16.4. Pressupost Ambiental Muncipal 
FONT: Elaboració pròpia a partir del Pressupost Municipal 1999. Ajuntament d’Arbúcies  

PRESSUPOST AMBIENTAL MUNICIPAL (1999)

Pressuport ambiental 
total11%

PRESSUPOST AMBIENTAL MUNICIPAL PER ÀMBITS 
TEMÀTICS (1999)

Neteja i Jardineria
26.0%

Prevenció d'Incendis
3.8%

Estudis ambientals
0.2%

Recollida i tractament de 
residus
45.6%

Educació Ambiental
0.2%

Sanejament aigües
24.3%
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Per contra, no s'han considerat la major part de partides vinculades als aspectes 
estructurals com l'urbanisme, i mobilitat i transport, o els costos generals de funcionament 
d'àrees com urbanisme, serveis municipals o la pròpia policia municipal que assumeixen les 
competències ambientals prèviament analitzades. 
 
En relació al pes del pressupost ambiental, i segons els criteris establerts, aquest va ser 
l’any 1999 de 58.256.785 ptes., que suposa un 10.6 % respecte del pressupost municipal 
total de l’any 1999.  
 
En relació a la distribució de partides destaquen les vinculades a la recollida i tractament de 
residus (45,6 %), la neteja i jardineria (26 %) i el sanejament de les aigües (24 %). En un 
segon terme es troba la prevenció d’incendis amb un 4 %, i l’educació ambiental i estudis 
ambientals amb un 0,2 % respectivament.  
 
Taula 16.2. Distribució del pressupost ambiental de l'ajuntament (1999) 

Àmbits temàtics Consignació (ptes)

Recollida i tractament de residus 26.567.353
Prevenció d'Incendis 2,187.245.0
Neteja i Jardineria 15.120.000.0
Educació Ambiental 120.640.0
Estudis ambientals 106.010.0
Sanejament aigües 14.155.537.0
Pressupost Ambiental total 58.256.785
 
 

16.2.4 Integració de criteris ambientals en la política municipal 

En relació a la política de compres de l’Ajuntament, fins a l’actualitat la variable ambiental 
no s’ha considerat, de forma que tot el conjunt de materials i equipaments que es compren 
anualment no responen a cap criteri específic de sostenibilitat. 
 
Aquesta situació es dóna també en el cas de la contractació de serveis que en la major part 
dels casos no integra criteris ambientals. 
  



16. Organització i gestió municipal  

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

357

No existeix d’altra banda cap tipus de protocol intern o manual de bones pràctiques per a la 
reducció de consum de materials o energia en les activitats que es realitzen a l’Ajuntament, 
la reutilització de materials o el seu reciclatge.  
 
En relació a l'optimització del consum energètic, no existeix cap programa de control i 
estalvi de despesa energètica en el conjunt d'instal·lacions públiques (edificis, enllumenat, 
serveis, etc.). A l'apartat corresponent d'energia s'analitza amb més detall aquests 
aspectes.  
 
En el moment d’elaboració del PALS el museu de la Gabella començava a planteja la 
possibilitat d’implantar un Sistema de Gestió Mediambiental ISO14.000. Tot i que encara es 
troba pendent de desenvolupar constitueix una iniciativa interessant que caldrà valorar i 
avaluar la seva possible extensió a la resta de l’administració local. 
 
Tot i constatar-se un nivell alt de sensibilització ambiental per part del personal municipal  
representants polítics, s’identifiquen en general mancances en la integració de criteris 
ambientals que tenen transcendència no solament en termes de costos ambientals – 
consums energètics i de materials, i generació de residus i contaminants – sinó que limiten 
la funció de l’Ajuntament com a agent exemplificador del procés cap a la sostenibilitat, que 
es pretén iniciar. 
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17. DIAGNOSI DE L'ESTAT ACTUAL 

17.1 Presentació  

En aquest apartat es destaquen els elements més significatius que se'n deriven de l'anàlisi 
dels vectors ambientals, econòmics i socials que caracteritzen l'estat actual del municipi. 
Els aspectes aquí diagnosticats constitueixen la base per a la posterior definició del Pla 
d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies, tant a nivell dels objectius estratègics a 
assolir com de les accions necessàries per desenvolupar-los.  
 
S’ha considerat per a la realització d’aquesta diagnosi l’anàlisi del grau de compliment de la 
normativa vigent en els diferents àmbits, i en general i per a tots ells, els principis de 
sostenibilitat sota els quals s’emmarquen els processos d’Agenda 21 Local com el que aquí 
s’inicia. 
 
El desenvolupament de la diagnosi ha combinat tant l’anàlisi sectorial per a cadascun dels 
vectors i elements estructurals considerats, com una visió integrada de tot el seu conjunt 
per l’alta interrelació que mantenen entre sí.  
 
D’altra banda la seva realització ha integrat la dimensió tècnica del treball per part de 
l’equip redactor amb la dimensió social i participativa del procés, amb la realització de 
sessions de debat amb els agents socials i econòmics que han completat . 
  
El conjunt d’aspectes diagnosticats s’han agregat en tres grans àmbits: 
 
• Territori, espai urbà i mobilitat  
Aplega tot el conjunt d’aspectes vinculats amb l’ordenació del territori, el planejament 

urbanístic i el medi natural, així com l'anàlisi dels principals aspectes vinculats a l'espai urbà 
com són les zones verdes, la incidència del soroll a la ciutat, així com les característiques i 
incidència de la mobilitat a la vila. 
 
• Fluxos de matèria i energia 
Anàlisi dels principals vectors ambientals a l’escala local i que considera el cicle de l’aigua, 
la producció i gestió de residus, la contaminació atmosfèrica, el consum energètic, el risc 
ambiental i la incidència de les activitats econòmiques sobre el medi.  
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• Factors socials i econòmics de la sostenibilitat 
Conjunt d’aspectes socials com la dinàmica demogràfica, l'educació, la cultura, el teixit 
associatiu, l'equitat, i la salut; així com els factors econòmics com l'estructura i principals 
sectors econòmics locals, i el mercat laboral existent. Es caracteritzen tots ells com a marc 
en el que la societat local interrelaciona amb el medi, i alhora s'identifiquen els potencials i 
debilitats que manifesta la vila per tal de consolidar un model de desenvolupament local en 
clau de sostenibilitat. S'inclou dins d'aquest mateix apartat la percepció ciutadana de l'estat 
actual de la vila a partir dels resultats obtinguts a l'enquesta telefònica realitzada, així com 
l’anàlisi de l’organització i gestió ambiental municipal. 
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17.2 Territori, espai urbà i mobilitat  

 

Previsió del Pla Territorial General de Catalunya perquè Arbúcies actuï 
com a nucli d’aglomeració de serveis per al seu entorn territorial 
immediat, tot i que la proposta resta pendent de concretar-se en un futur 
Pla Territorial Parcial de les comarques gironines 
 

El Pla Territorial General de Catalunya contempla Arbúcies com un sistema urbà amb 
un pes feble sobre el territori, i constata el seu pes demogràfic reduït. Malgrat això, li 
reconeix una rellevància en el seu entorn immediat. El mateix Pla posa de manifest 
que les relacions més intenses d’Arbúcies es produeixen amb Sant Hilari i Viladrau, 
en primer terme, i amb Breda i Hostalric a un segon nivell. La riera d’Arbúcies i la 
Tordera serien l’eix sobre el que s’establirien aquestes relacions. Per als territoris amb 
característiques similars a Arbúcies, el Pla proposa afavorir el desenvolupament del 
sòl per a tot tipus d’usos (residencial, industrial i terciari), preveure un augment de 
l’activitat i la població que ha d’anar acompanyada de les dotacions d’equipaments, 
serveis i parcs urbans. En el cas concret d’Arbúcies preveu que el municipi actuï com 
a nucli d’aglomeració per a la prestació de serveis.  
Aquestes propostes del Pla apuntarien cap a un creixement diversificat quant a 
activitats del nucli d’Arbúcies, a una necessitat de preveure equipaments i serveis per 
cobrir les necessitats no només de la població arbucienca, i a un increment de la 
mobilitat amb les poblacions de l’entorn. En tot cas, però, han de ser concretades per 
un Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, el qual resta pendent de 
redactar-se. 

     

Existència d’una base per a la conservació del paisatge i la biodiversitat 
en el planejament supramunicipal, el qual estableix diferents nivells de 
protecció per a l’entorn natural del municipi 
 

El Pla especial del Parc Natural del Montseny, promogut per les Diputacions de 
Barcelona i Girona,  inclou dins el seu àmbit tota la meitat del municipi situada al 
marge dret de la riera d’Arbúcies, amb una àrea de Reserva Natural (Parc) i una 
d’Influència (Pre-Parc), i defineix les Reserves Naturals Qualificades de les Agudes i 
del turó de Marmolers, així com les zones de protecció especial de paisatge i 
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històrico-artístic del turó de Montsoriu i de la riera d’Arbúcies. Així mateix, l’àrea de 
Reserva Natural és reconeguda amb la figura de Parc Natural  per un Decret de la 
Generalitat de Catalunya. Tot l’àmbit del Pla ha estat inclòs dins el PEIN, excepte les 
zones urbanes o urbanitzables (urbanitzacions dels Colls i de Fogueres de Montsoriu, 
i el Regàs). També part de la riera d’Arbúcies i de la Pineda han estat incloses en el 
PEIN. Finalment, la riera d’Arbúcies, just aigües avall del límit municipal, va ser 
declarada Reserva Natural Parcial, a causa de la presència de llúdriga, tot i que 
aquest mamífer actualment ha desaparegut del curs. 
Aquestes diverses figures de protecció constitueixen una base per a la conservació 
de la biodiversitat i el paisatge al municipi, tot i que en algun punt es constaten 
dèficits en la seva aplicació concreta, com és el cas de la hiperfreqüentació a la 
Reserva de les Agudes, on la presència humana hauria de ser mínima. 

 

Existència de diverses determinacions en el Pla General d’Ordenació 
Territorial i Urbana directament relacionats amb la millora urbana, el 
desenvolupament rural i la conservació del medi natural, així com amb 
futures opcions de desenvolupament del sector serveis i de 
diversificació econòmica  
 

El Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat l’any 1994, mostra un interès per limitar 
el creixement urbà, potenciar les activitats rurals, facilitar la continuïtat de la tradició 
industrial de la vila, preservar la qualitat del paisatge urbà (en especial de la vila 
vella), recuperar o conservar els edificis i conjunts del patrimoni històric-arquitectònic, 
protegir els valors paisatgístics i naturals, i millorar la connectivitat dels diversos 
sectors de la vila i la distribució del trànsit. A més, el Pla incorpora les determinacions 
del PEIN en relació als diversos espais naturals del municipi. En especial pel que fa a 
l’entorn natural i al desenvolupament rural, preveu - entre altres aspectes- la 
potenciació de la recuperació agrícola i dels assentaments en el medi rural per 
rehabilitació d’antics edificis i la vella vialitat, potenciació dels nuclis de població petits 
i dispersos amb la implantació d’elements de simbolisme i reclam, serveis a l’usuari 
turístic i normes de reactivació als sectors agraris. Algunes de les actuacions que 
preveu de desenvolupament del Pla podrien millorar indrets que presenten 
degradació del paisatge urbà, com és el cas del passeig de la Palacagüina.  
Tots aquests elements donen suport a futures línies de desenvolupament del sector 
serveis, vinculat a les activitats turístiques i en particular al lleure a la natura, així com 
a la diversificació econòmica del municipi.  
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Presència de diverses zones i elements d’interès per a la conservació del 
patrimoni biològic i el paisatge 
 

En el municipi hi ha diverses zones d’interès per a la conservació del patrimoni 
biològic i el paisatge. Tot i que els elements i indrets més rellevants es situen en els 
vessants montsenyencs, hi ha aspectes a destacar en el conjunt del municipi. Així 
podem indicar les fagedes, les rouredes relictuals, la vegetació de característiques 
pirinenques i d’alta muntanya que es troba a les zones culminants de les Agudes, la 
vegetació de ribera amb vernedes i avellanoses, els penyasegats, etc. A això cal 
afegir indrets que - tot i que aparentment no presenten cap singularitat- contribueixen 
notablement a mantenir la biodiversitat a la zona, com és el cas dels prats d’alçada, i 
en general els espais oberts entre les masses forestals, els rierals, les basses de 
reg…A altres elements se’ls afegeix un interès cultural o històric, com és el cas dels 
arbres monumentals, el Salt de la Dona d’Aigua, el Salt del Regàs o el Salt de la Nou.  
Així mateix, al municipi també se li reconeix un valor paisatgístic remarcable.  

 

Reconeixement dels valors naturals i paisatgístics mitjançant diverses 
figures de protecció i per part del planejament urbanístic municipal 
 

En el terme d’Arbúcies es localitzen espais de molta rellevància pels seus valors 
naturals i paisatgístics. En especial cal destacar la part del municipi inclosa dins el 
Parc Natural del Montseny i la seva àrea de pre-parc, i la riera d’Arbúcies i de la 
Pineda inclosa dins el PEIN. A més d’això, el conjunt del municipi presenta un valor 
paisatgístic remarcable. El PGOTU d’Arbúcies reconeix aquest fet, i considera 
d’especial protecció quasi tot el sòl no urbanitzable del terme, i n’exclou únicament els 
entorns més propers a la vila. També redueix el sòl urbanitzable previst en el Pla 
anterior. Regula així mateix, aspectes importants per a la gestió del medi natural, com 
són la vialitat, els aprofitaments forestals o el tractament dels sistemes fluvials, entre 
altres. Malgrat això, no existeix planejament derivat que concretin la protecció de les 
zones de més interès (com podrien ser Plans especials dels trams de rieres més 
remarcables). Altres eines normatives ordenen l’aprofitament dels recursos naturals, 
com és la zona de pesca controlada a la riera d’Arbúcies o el refugi de pesca del 
mateix curs a l’alçada de la població. Totes aquestes figures de protecció i regulació 
constitueixen un element remarcablement positiu per preservar un dels principals 
valors que caracteritza el municipi i subministren nivells de protecció i eines molt útils 
per poder fer una bona gestió del sòl no urbanitzable. 
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Especial contribució dels cursos i punts d’aigua a la biodiversitat del 
municipi i presència d’alteracions que recomanen fer-hi una atenció 
especial 
 

Una part important dels valors naturals del municipi es localitzen o es troben 
relacionats amb els cursos d’aigua i les basses. Esmentem, per exemple i pel que fa 
a la vegetació, l’existència de vernedes i alguns trams d’avellanoses, i diverses 
localitats amb el rar llorer bord. Pel que fa a la fauna, els peixos i els amfibis es troben 
totalment vinculats a la presència d’aigua, i també s’hi associen rèptils com la colobra 
d’aigua i ocells remarcables com el blauet, així com alguns mamífers com la rata 
d’aigua i la musaranya d’aigua. 
 
Alhora aquests sistemes es presenten fràgils. ja que diverses extincions recents de 
fauna al municipi corresponen a espècies vinculades a ambients aquàtics. És el cas 
del musclo de riu i del cranc de riu, ambdós en regressió a tot el país; el musclo de 
riu., a més, és una espècie endèmica del nord-est de la península Ibèrica, protegida 
per la Directiva Hàbitats, el Conveni de Berna i la legislació catalana (Ordre de 16 de 
març de 1993). També cal indicar la desaparició del turó, la llúdriga i la merla d’aigua, 
aquesta darrera indicadora de la bona qualitat del curs. A això s’afegeix la 
problemàtica de les espècies introduïdes, fet de conseqüències encara no ben 
conegudes, com és el cas del coipú i el visó americà, aquest darrer segurament 
associat a la disminució de la rata d’aigua. 

 
El fet que algunes de les extincions de fauna al municipi i altres regressions actuals 
s’hagin produït en espècies associades a hàbitats aquàtics, la substitució de la 
vegetació de ribera per plantacions fustaneres en algun tram del curs baix de la riera, 
la dificultat de garantir els cabals tot i les extraccions d’aigua que efectuen les plantes 
embotelladores, i el fet que es constati un cert empitjorament dels indicadors de 
qualitat de la riera d’Arbúcies aigües avall de la població, recomanen fer atenció 
especial als ecosistemes aquàtics.  
 
Aquest fet és percebut per la població d’Arbúcies, que en el sondeig d’opinió realitzat 
amb motiu de la redacció del Pla d’Acció Ambiental per a la Sostenibilitat, atorga una 
valoració més baixa a l’estat de conservació de la riera que a l’entorn natural en 
conjunt. 
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Existència d’activitats que incideixen negativament o constitueixen un 
risc per a la conservació del medi natural i el paisatge, tot i la manca 
d’amenaces globals sobre els valors naturals 
 

Malgrat que no hi ha amenaces especialment significatives sobre l’entorn natural, cal 
indicar alguns aspectes a tenir en compte. L’Eix Transversal, a part dels impactes que 
va generar en el moment de la seva construcció i l’existència d’un cert efecte barrera 
minvat per la presència de diversos túnels i viaductes, presenta una incidència 
paisatgística remarcable al sector nord del terme, i també afecta diversos cursos 
d’aigua a causa de l’aportació de sediments procedents dels talussos quan hi ha 
pluges. D’altra part, els aprofitaments d’aigua que realitzen les plantes envasadores 
situades a diversos municipis de la conca de la riera d’Arbúcies, cal que siguin 
controlats perquè les extraccions no impliquin danys remarcables en els sistemes 
aquàtics i els hàbitats associats als cursos. En aquest sentit, i des del punt de vista 
dels sistemes naturals, les limitacions que estableix el PGOTU per a la implantació de 
noves concessions s’ha de valorar positivament; l’ampliació de la Font del Regàs cal 
que sigui seguida de prop, incloent el tractament de la vialitat i els moviments de 
terra. Remarquem d’altra part, els incendis forestals, que sortosament han afectat de 
forma limitada Arbúcies en els darrers anys, però que constitueixen un risc a tenir 
molt present. Altres elements amb una incidència més puntual són el càmping del 
Vidal, amb problemes de disciplina urbanística i sobre el que l’ajuntament ha actuat 
diverses vegades, l’àrea de lleure del Pol, amb un cert desordre, la urbanització 
deficient del polígon industrial Torres-Pujals. La sobrefreqüentació afecta indrets del 
Parc Natural, fins i tot algun de Reserva Natural Qualificada. A això cal afegir que 
alguns projectes d’infrastructures podrien afectar negativament el paisatge o alguns 
valors naturals, com és el cas de la implantació d’antenes de telefonia mòbil o el 
possible pas d’una línia elèctrica d’alta tensió. D’altra part, una adequada gestió dels 
boscos pot afavorir la biodiversitat i, en aquest sentit, és un aspecte que cal vetllar tot 
i que actualment no hi ha una problemàtica remarcable. Finalment, la transformació 
d’algunes activitats tradicionals, pot tenir una incidència negativa en la conservació i 
ús sostenible dels recursos naturals, com seria la cacera en el cas que es transformi 
en una activitat lucrativa per acords entre caçadors i propietaris de finques.  

 

Aprofitament limitat del potencial que suposa per al municipi l’existència 
d’un entorn natural de qualitat i necessitat de fer-ne un ús sostenible en 
relació al futur increment d’activitats turístiques a la natura 
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Existeixen diverses instal·lacions, equipaments o serveis que s’associen a l’entorn de 
qualitat (residència-cases de pagès, aparcaments per als visitants a la zona de Parc 
Natural, cases de colònies...), i es realitzen activitats educatives i de difusió dels 
valors naturals i les formes de vida en aquest entorn, tant des de La Gabella com 
d’equipaments privats. Malgrat tot, el paisatge i la natura del municipi constitueixen un 
potencial encara poc aprofitat., i que cal tractar amb cura per fer-ne un ús sostenible 
tot i l’increment de visitants i d’activitats de turisme a la natura que es pugui produir en 
el futur. 
 
En el sondeig d’opinió fet amb motiu de l’elaboració d’aquest Pla d’Acció Ambiental 
els arbuciencs concedeixen una elevada valoració a l’estat del medi natural, i es 
consideren molt assumits per part de la població els hàbits de respecte a l’entorn 
natural. Així mateix, en les sessions de percepció ambiental realitzades amb agents 
econòmics i socials, apareixen també com a punts forts la qualitat de l’entorn natural i 
la diversitat del paisatge, i s’identifica com una oportunitat l’existència d’espais 
protegits. D’altra part s’identifiquen com a amenaces aspectes associats a l’ús públic 
(circulació motoritzada, turisme no respectuós) i al despoblament rural. Aquesta 
percepció fa preveure el potencial del municipi per a activitats educatives i de lleure, i 
alhora reforça la necessitat i bona base social i cultural per fer un ús sostenible del 
seu entorn natural associat al turisme. 

 

Recent increment de les connexions del municipi i millora en els fluxos 
de trànsit dins el nucli urbà 
 

La posada en funcionament de l’Eix Transversal ha suposat una nova connexió molt 
important a nivell regional, trencant una certa condició del cul-de-sac que tenia la vila. 
Alhora ha permès que l’important trànsit de pesants a la carretera d’Hostalric (GI-
552), es dirigeixi en gran part cap a l’Eix fent desaparèixer la sobrecàrrega de 
camions que experimentava aquesta carretera. D’altra part, la construcció de la 
variant, juntament amb la posada en funcionament de les rotondes que la connecten 
amb el nucli urbà, han suposat la disminució del trànsit de pas a la xarxa principal de 
la vila, i la millora de la connexió amb el polígon industrial i de la distribució del trànsit 
intern. Això ha fet disminuir la intensitat del trànsit dins el nucli, cosa que constitueix 
un element positiu en la qualitat de vida dels vilatans.  
S’ha millorat la connexió amb el polígon industrial Torres – Pujals (baixador sota la 
carretera); malgrat això, en estar pendent la urbanització de la zona, aquest presenta 
una vialitat deficient i males condicions de manteniment. 
El PGOTU preveu encara algunes millores de connexions pendents d’executar. 
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Important percentatge de desplaçaments interns i de desplaçaments 
d’altres municipis cap a Arbúcies, amb un ús predominant i creixent del 
vehicle privat 
 

Els fluxos de mobilitat obligada (per motiu de treball o estudis) intermunicipal són 
importants, però inferiors als desplaçaments interns, que assoleixen el 60% del total. 
Així, tant per motius de treball com d’estudis Arbúcies presenta una elevada 
autocontenció i fins i tot una atracció, ja que els desplaçaments a fora del municipi 
són la meitat dels que es produeixen des d’altres poblacions cap a Arbúcies. Pel que 
fa als desplaçaments obligats, la procedència de les persones que vénen de fora 
d’Arbúcies, i el destí dels arbuciencs que van a fora és força diferent: els primers 
provenen sobretot de Sant Hilari (34%), Breda (15%) i Hostalric (11%), mentre que els 
arbuciencs van a Barcelona (21%) i Girona (16%). Per motiu de treball, aquests 
desplaçaments es realitzen gairebé tots amb vehicle privat (més del 90%). El sondeig 
sobre característiques dels desplaçaments efectuat durant la realització d’aquest Pla 
d’Acció per a la Sostenibilitat reflecteix també aquest aspecte, i evidencia la 
importància de les entrades i sortides de la vila per motius laborals. 
Malgrat que els serveis de transport públic interurbà són reduïts, per motiu d’estudis 
l’any 1996 s’utilitzava molt més el transport col·lectiu (prop del 50% pels arbuciencs 
que estudiaven fora i més del 85% pels estudiants que venien a Arbúcies). 
Possiblement el transport escolar tenia aquí un pes important. Actualment aquesta 
situació ha d’haver canviat força ja que els canvis en el sistema educatiu i en l’ús dels 
equipaments escolars a la rodalia fa que els desplaçaments cap al municipi per 
motius d’estudis hagin disminuït molt. En els desplaçaments dins del municipi, per 
motiu d‘estudis es va molt més a peu (al voltant del 80%) que per motius de treball 
(prop del 35%), dada que –entre altres coses- reflecteix la influència de la localització 
de les indústries a la rodalia de la vila sobre l’ús del vehicle. 

 

Intensitats de trànsit moderades i baixes als carrers de la vila, amb 
alguns problemes de congestió en hores punta 
 

Les intensitats de trànsit són reduïdes a tots els carrers estudiats. Només al carrer 
Germana Assumpta i  a l’eix Jacint Verdaguer – Doctor Geli – de l’Estenedor 
s’assoleixen valors més elevats, però que no arriben a ser importants (3.000 – 7.000 
vehicles / dia). Segons informacions de la Policia Local, els fluxos de mobilitat vénen 
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marcats pels horaris d’entrada i sortida de les escoles i les indústries. En períodes 
punta de mobilitat laboral es produeixen congestions a llocs com el carrer de 
l’Estenedor i la cruïlla amb el carrer del Pont. També presenta congestions el carrer 
Francesc Camprodon, donada l’activitat comercial i de serveis que acumula, 
l’estacionament en zona blava, trànsit de vehicles de càrrega i descàrrega, etc.   
El sondeig sobre característiques dels desplaçaments efectuat durant la realització 
d’aquest Pla d’Acció per a la Sostenibilitat posa de manifest també l’elevat nombre de 
vehicles que circulen pel carrer Jacint Verdaguer i el notable increment de trànsit que 
es produeix en hores determinades. 

 

Existència d’alguns carrers de vianants i possibilitats de millora per 
potenciar els desplaçaments a peu 
 

Existeix una zona de vianants al voltant de la plaça de la Vila. Tot i que no es preveu 
directament la creació de noves zones de vianants, hi ha possibilitats de millora 
indirecta de les condicions de desplaçament a peu i en bicicleta amb la progressiva 
implantació de les propostes del PGOTU (itineraris d’esbarjo urbà amb la connexió 
d’espais lliures i parcs, embelliment del nucli urbà i afavoriment de l’establiment 
comercial, etc.). Així mateix, l’eliminació progressiva de barreres arquitectòniques en 
carrers i edificis públics, que fins ara no ha estat possible realitzar, afavoriria els 
desplaçaments a peu; en aquest sentit, si que es preveu certa adequació en els 
carrers de nova urbanització, amb la construcció de baixadors a les cantonades. Tot i 
que el percentatge de desplaçaments a peu dins del municipi és elevat, l’afavoriment 
de la mobilitat a peu i en bicicleta pren rellevància a causa de la manca 
d’aparcaments al centre  de la vila. El nucli urbà és de dimensions molt adequades 
per als desplaçaments a peu des de la seva perifèria. 

 

Important demanda d’aparcaments al centre de la vila i possibilitat 
d’actuacions diverses per afrontar el problema 
 

Arbúcies presenta un índex de motorització creixent tot i que encara és inferior a la 
mitjana de la comarca (649 vehicles / 1000 habitants front a 698 vehicles / 1000 
habitants). Cal destacar que el percentatge de turismes és inferior a Arbúcies i el de 
camions i furgonetes més elevat. El nombre de vehicles per habitatge és superior a 1. 
D’altra part, el fet que Arbúcies actua com un cert pol d’atracció, amb la concentració 
de serveis i comerços al centre, junt amb un ús important del vehicle privat en els 
desplaçaments des de fora d’Arbúcies, genera una necessitat d’aparcament al centre 
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per part dels no residents. En algunes hores i dies aquesta demanda entra en 
conflicte amb la demanda dels residents. Aquest fet és percep clarament com un 
problema, segons s’ha posat de manifest en el sondeig realitzat a la població 
d’Arbúcies amb motiu de l’elaboració del Pla d’Acció per a la Sostenbilitat. En aquest 
sentit, el PGOTU regula les places d’aparcament en edificis d’habitatge, locals 
comercials etc., cosa que a mida que es vagi aplicant anirà reduint el problema. Així 
mateix, està prevista la posada en funcionament d’aparcaments fora calçada en 
carrers cèntrics. L’existència de zones blaves hauria de solucionar aquest aspecte, 
però la manca d’eines i personal per fer-ne un control suficient disminueix 
notablement l’efectivitat de les mateixes, de manera que aquest constitueix un 
aspecte a replantejar. D’altra part, s’ha fet un esforç municipal important en la creació 
d’aparcaments perifèrics, cosa que dóna opció - especialment als no residents- 
d’aparcar el vehicle en indrets no tant propers al centre però fàcilment accessibles a 
peu, actitud que caldria incentivar.  

 
 

Manca de dades completes sobre el nombre d’accidents i l’existència de 
punts negres 

 
Les dades disponibles sobre nombre d’accidents són incompletes. Malgrat això, les 
escasses dades existents l’any 1999 mostren que es van produir un mort i dos ferits 
greus, i dos dels accidents foren atropellaments dins el nucli urbà. Segons els 
habitants de la vila hi ha indrets on sovint es produeixen accidents, i també les 
glaçades a l’hivern són un factor de risc important. La Policia Local no disposa d’un 
sistema informàtic àgil que li permeti aprofitar les dades sobre els accidents, malgrat 
això sovint es produeixen accidents o situacions de risc al revolt de la Galzerana, al 
revolt prop del lloc de la Creu Roja i a l’entrada del polígon Torres Pujals. D’altra part, 
caldria millorar la seguretat dels vianants als passos de zebra, ja que es produeixen 
situacions de mala visibilitat per al conductor, manca de respecte al vianant que 
travessa, excés de velocitat, etc. Caldrà fer seguiment del nombre i característiques 
dels accidents i contrastar l’existència de factors de risc en algun indret del municipi. 
Així mateix, les tasques d’educació vial que realitza la Policia Local podrien 
incrementar-se.  
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Possibilitats d’incrementar l’ús del transport públic d’acord amb les 
elevades freqüències dels desplaçaments cap a Arbúcies i la rodalia o 
cap a altres poblacions veïnes en dies feiners  

 
El sondeig sobre les característiques i hàbits de mobilitat en els desplaçaments que 
tenen la vila d’Arbúcies com a origen o destí, realitzat durant l’elaboració del Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat, ha posat de manifest alguns aspectes d’interès 
per a una eventual potenciació de la utilització del transport públic interurbà o entre la 
vila i diversos punts de la rodalia en el propi municipi. Així, en dies feiners hi ha un 
gran nombre de desplaçaments d’entrada i sortida per motius de treball. Aquests 
s’efectuen amb unes freqüències elevades, d’un, dos o més de dos cops al dia, i 
mostren una predomini d’orígens i destinacions que es troben en les mateixes rutes. 
Les dades obtingudes reflecteixen també la concentració de desplaçaments en unes 
hores determinades. Quan als conductors dels vehicles particulars se’ls preguntava 
perquè no utilitzaven el transport públic, les baixes freqüències i la manca de 
recorreguts adequats eren factors importants. Això, unit al fet que molts d’aquests 
desplaçaments es produeixin a municipis propers (aspecte coincident amb dades 
procedents d’altres fonts) o a nuclis d’activitat del propi municipi, fa pensar en la 
possibilitat de plantejar serveis de transport públic que responguin a les necessitats 
pròpies d’Arbúcies i dels usuaris potencials. Cal no oblidar, finalment, que un 7,2% 
dels preguntats indicaven la manca d’informació com a motiu per no utilitzar el 
transport públic 
Tot i que és un aspecte subjectiu d’intencionalitat que no té perquè respondre 
realment a una actitud futura, cal afegir que en el sondeig efectuat una fracció molt  
majoritària dels preguntats responen que utilitzarien més el transport públic si aquest 
incorporés millores (una de les indicades més àmpliament pels preguntats és 
l’increment de freqüències).  

 
 

Nivells de soroll ambiental elevats en alguns carrers a causa de la 
combinació de la intensitat de trànsit i de diverses característiques 
urbanes  
 

El mostreig acústic realitzat durant el mes de març  amb motiu de l’elaboració del Pla 
d’Acció per a la Sostenibilitat d’Arbúcies indica que, durant el dia i en hores no punta, 
el 45% dels punts estudiats superen els nivells de soroll desitjables, situats en 65 
dBA. En hores punta el 90% dels estudiats superen els 65 dBA, i el 50% arriben a 
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superar els 70 dBA. Les causes d’aquests nivells elevats són diverses segons el lloc, 
però habitualment corresponen a una combinació del trànsit i de les activitats que es 
desenvolupen al carrer. Així, al carrer Jacint Verdaguer, amb nivells superiors a 70 
dBA, es combinen la presència de diversos tallers mecànics i altres activitats 
industrials amb el fet que sigui una via de connexió entre la carretera GI-550 i la zona 
industrial amb el nucli urbà. Els carrers Francesc Camprodon, Germana Assumpta, de 
l’Estenedor i el passeig Mossèn Antoni Serres, amb valors entre 65 i 70 dBA, són 
carrers que presenten una elevada intensitat de trànsit  i en algun cas s’hi combina 
l’activitat de càrrega i descàrrega i la presència de zona blava. La velocitat dels 
vehicles en algun tram ajuda a l’increment de soroll. 
Altres carrers presenten nivells no alts però superiors als que els correspondrien per 
la intensitat de trànsit que suporten, com és el cas del carrer del Sorrall i de la Pietat; 
en aquests casos l’estretor i la forma d’”U” dels carrers, és un element afegit que 
incrementa el soroll provocat pels vehicles.  Finalment, el carrer Major, tot i ser de 
vianants, presenta valors propers a 65 dBA a causa de la càrrega i descàrrega, al pas 
esporàdic d’alguna motocicleta, al soroll del veïnatge, i al fet de ser estret i en forma 
en “U”.  

 

Sensibilització dels vilatans en relació al soroll, tot i l’escàs nombre de 
queixes i denúncies 
 

Les queixes o denúncies per sorolls són puntuals i originades per alguna activitat i 
segons el sondeig realitzat amb motiu de l’elaboració del Pla d’Acció per a la 
Sostenibilitat d’Arbúcies el soroll no es percep com un problema important en el 
conjunt de mancances que pugui tenir el municipi. Malgrat això, si que es percep que 
la contaminació acústica és elevada i provocada sobretot per les fàbriques que hi ha 
al nucli urbà, per les motos i per la música del jovent. Aquesta percepció coincideix en 
cert sentit amb el mostreig acústic realitzat, que ha constatat el nivell de soroll elevat 
en alguns carrers i la incidència de les motocicletes en el mateix. 
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17.3 Fluxos de matèria i energia  

Bona qualitat de l’aigua de les xarxes del nucli urbà malgrat les 
problemàtiques puntuals en certs sectors del municipi 
 

El fet que la major part de l’aigua de les dues principals xarxes del municipi (Lleonart i 
Abeuradors) provenen de captacions superficials de la zona alta de la conca, sobretot 
de la riera de les Truites, fa que la qualitat de l’aigua sigui bona. Tot i això, es 
produeixen problemes de terbolesa en època de pluges fortes, que caldria evitar. 
Tanmateix, també es produeixen problemes puntuals en algunes captacions d’aigües 
subterrànies com és la presència de manganès a l’aigua del pou del camp de futbol i 
al de la urbanització Fogueres de Montsoriu, així com nivells elevats de fluor a les 
urbanitzacions del Mirador i del Palau.  

 

Existència de deficiències a les infrastructures de subministrament 
d’aigua potable 
 

Un dels aspectes més destacables de les xarxes d’abastament són les pèrdues 
d’aigua que es produeixen que estan de l’ordre del 35 al 40% de l’aigua que entra a 
la xarxa. També es produeixen incompliments de la normativa tècnico-sanitària 
sobretot pel que fa a l’addició i al contingut de clor a l’aigua i a l’elaboració dels 
registres de control i manteniment. En relació a les infrastructures i actuacions 
requerides destaca la necessitat de construcció de nous dipòsits, adequació de la 
resclosa del rec del molí, instal·lació de filtres, millorar les sobreelevacions d’aigua, 
canviar les canonades d’impulsió i distribució, i eliminar les escomeses de plom. 
En relació als consums, aquests no s’han pogut determinar de forma fiable i per tant 
no s’ha pogut avaluar l’índex de consum en litres/Hab/dia i la seva tendència. 

 

Important demanda d’aigua per a usos industrials i agrícoles amb 
incidència sobre els recursos hídrics a l’època estival 
 

El balanç hídric del municipi és positiu, però el fet que la regulació interanual del 
sistema hidrològic (compensació entre anys plujosos i secs)  és quasi nul·la i que 
existeix un marcat estrès hídric a l’estiu, que és l’època de major demanda, fa que els 
cabals d’aigua de les rieres a l’època estival quedi molt afectat. L’existència important 
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de recs amb aigua superficial, unit a l’elevada demanda d’aigua de les plantes 
envasadores i a la petició de noves llicències d’explotació, ha generat una elevada 
sensibilització sobre aquest tema. La manca d’informació més detallada de les 
concessions i de les captacions d’aigua no permet avaluar i analitzar en profunditat la 
problemàtica real i les possibles solucions (manteniment del cabal de la riera, 
protecció dels drets de concessions dels regants, implantació de límits d’extracció, 
etc.) 

 

Inexistència d’una regulació eficient de les captacions d'aigües 
subterrànies 
 

L'aqüífer de la riera d'Arbúcies està sotmès a una elevada explotació dels diferents 
sectors d'activitat (indústries, pagesos, companyies subministradores, etc.), sense un 
coneixement del volum d'extracció global, ni de la disponibilitat d'aigua de l'aqüífer. 
Tot i que està constituïda la Comunitat d'Usuaris de la conca de la riera d'Arbúcies, 
aquest organisme no actua com a regulador de les extraccions, ni està vetllant pel 
manteniment òptim dels nivells freàtics. Aquesta manca de regulació i de coordinació 
amb tots els usuaris, conjuntament amb la inexistència d’informació acurada dels 
volums d’extracció, dificulta la presa de decisions destinades al manteniment de 
l'aqüífer 

 

Necessitat de millora de la gestió de l’aigua de subministrament a 
algunes urbanitzacions del municipi. 
 

Les urbanitzacions del Colls, Fogueres de Montsoriu, Joia del Montseny, el Mirador i 
el Palau disposen de xarxa particular de distribució d’aigua. Els requisits de la 
normativa tècnico-sanitària aplicats a  aquestes xarxes (autocontrols de qualitat, 
manteniment de registres, manteniment de cloració adequada, etc.) es fa cada cop 
més difícil complir i de garantir.  

 

Deficiències a la xarxa de clavegueram i als col·lectors interceptors amb 
perspectives de millora 
 

No existeix un suficient coneixement de la ubicació i estat de conservació de la xarxa 
de clavegueram, fet que dificulta el seu arranjament i manteniment. Una part de la 
xarxa de clavegueram presenta problemes de dimensionament, ja que en èpoques de 
pluja hi ha alguns col·lectors que entren en càrrega i provoquen inundacions parcials. 
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Cal dir, però, que estan previstos l’execució de diferents projectes de millora (Torrent 
del Capellans, separació de pluvials al Castell i a la carretera Nova, etc.) 
En relació als col·lectors que condueixen l’aigua a la depuradora, també existeixen 
deficiències, sobretot de pèrdues. També ja està previst el seu arranjament en dues 
fases, segons un projecte ja aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Elevat percentatge d’aigua residual domèstica depurada  
 

Gairebé la totalitat de les aigües residuals d’origen domèstic, tant del nucli urbà com 
de les urbanitzacions estan connectades a un sistema de depuració. Només en 
algunes cases del carrer Camprodon existeixen alguns abocaments d’aigües 
domèstiques que van al reg de les Monges. Cal destacar però l’existència 
d’abocaments sense depurar al nucli de Joanet i a la urbanització Fogueres de 
Montsoriu 

 

Possible incidència d’alguns abocaments industrials a llera pública 
 

Algunes de les indústries del municipi aboquen les aigües residuals a llera pública, de 
forma que es poden produir problemes puntuals de contaminació ja sigui per manca 
de sistema de tractament, o perquè les instal·lacions de depuració pròpies (fossa 
sèptica o depuradora) no funcionen correctament. 

 

Necessitat de millora de  la gestió de les aigües residuals. 
 

L’elevada concentració de nitrogen i fòsfor que arriba a la depuradora municipal fa 
preveure que existeixen abocaments, previsiblement d’origen industrial que fan 
augmentar la càrrega contaminant de les aigües residuals que arriben a aquesta 
instal·lació de forma que les concentracions de sortida, concretament de fòsfor i 
nitrogen, no compleixen amb els límits màxims permesos per abocaments a zones 
sensibles, com és el cas de la riera d’Arbúcies. Per altra banda, les elevades 
quantitats d’aigua d’entrada a la depuradora en èpoques de pluja afecta 
negativament el correcte funcionament d’aquesta estació biològica de depuració.  
Un altre problema que genera la depuradora és la formació de fortes olors durant el 
procés de tractament de fangs  que afecta als habitatges i als establiments de la 
rodalia. 
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Elevada sensibilitat ciutadana en relació al cicle de l’aigua 
 

Les activitats del teixit associatiu local i dels resultats de les sessions de percepció 
reflecteixen una important sensibilitat envers la sobreexplotació dels recursos hídrics, 
així com una demanda de millora, en alguns casos,  de la qualitat de l’aigua 
d’abastament 

 

Moderat índex de producció de residus amb una tendència a 
l’estabilització 
 

La producció de residus per habitant i dia durant l'any 1999 ha estat de 1,29 
quilograms, valor lleugerament inferior a la mitjana catalana. Aquest índex s'ha 
mantingut estable en els darrers quatre anys. Durant l’any 1998 es van produir 2.272 
tones de residus urbans dels quals el 91,3% es van dur a l’abocador comarcal 
controlat. Cal tenir en compte que els materials valoritzables com poden ser la 
matèria orgànica, els envasos i residus d'envasos representen més del 70 % de la 
composició dels residus d'origen domèstic. 

 

Necessitat de millorar el percentatge de residus urbans reciclats o 
reutilitzats aprofitant les infrastructures recentment desenvolupades 

 
Actualment Arbúcies disposa de tots els mecanismes i infrastructures (locals o 
comarcals) per dur a terme la separació en origen, la recollida i el tractament adequat 
dels residus valoritzables. La recollida de vidre, paper, envasos i matèria orgànica 
durant l’any 1999 va representar el 10,5% del total de residus urbans generats. 
Aquest percentatge que comparat amb la mitjana de Catalunya és elevat, encara està 
molt lluny de les previsions i objectius que marca la legislació vigent. Cal fer un esforç 
en millorar el sistema de recollida de matèria orgànica i en sensibilitzar a la població,  
ja que l’eficàcia del sistema de recollida selectiva es fonamenta en la participació i 
col·laboració de tots els ciutadans i en facilitar al màxim aquesta participació. Ambdós 
aspectes són sobre els que s’haurà d’actuar per assolir els resultats que es desitgen. 
Per altra banda cal realitzar un esforç per potenciar l’ús de la deixalleria així com 
avaluar el seu ús, comptabilitzant el nombre d’usuaris, tipus de residus aportats, etc. 
ja que en aquesta instal·la ció els residus aportats són separats selectivament. 
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Baix nombre d'indústries que realitzen la declaració de residus 
 

Tot i que les principals indústries del municipi tenen contractats serveis de recollida i 
tractament extern dels seus residus, n'existeixen d'altres que incorporen els seus 
residus amb la recollida domèstica, dificultant el seu control. Així, durant l'any 1998 
només van realitzar la Declaració de Residus un total de 16 indústries. La quantitat de 
residus produïts per aquestes indústries ha estat de 3.053 tones (un 54% més que de 
residus domèstics) dels quals 2.217 tones són reutilitzades o reciclades. El 65% dels 
residus industrials declarats són produïts per tres indústries envasadores d’aigua. 

 

Insuficient control de la producció i gestió de runes 
 

Fins a l'actualitat l'Ajuntament no realitza un seguiment de la producció i de la gestió 
de les runes de la construcció que es generen al municipi, estimada en unes 2.385 
tones/any. En canvi s’ha afavorit l’abocament d’aquests residus a la zona de 
rebliment de sota la font del Ferro per donar facilitats als constructors per abocar-hi 
els seus residus. La normativa vigent obliga als Ajuntaments a aplicar una fiança 
prèvia als permisos d’obra que es retorna un cop comprovada la correcta gestió de 
les runes generades en la pròpia obra. Per poder aplicar aquesta normativa en primer 
lloc cal legalitzar la zona per ubicar un dipòsit controlat de runes, de forma que per a 
la seva gestió caldrà realitzar un control de la quantitat i qualitat dels materials 
abocats. 
 

Correcta gestió dels punts d’abocament incontrolat 
 

A partir de l’inventari comarcal de punts d’abocament incontrolat, des de l’Ajuntament 
s’ha anat actuant per eliminar i evitar la formació de punts d’abocament incontrolat. 
La neteja periòdica d’aquests punts per part de la Brigada municipal, evita, per una 
banda, la seva proliferació, i per l’altra, el corresponent impacte visual i paisatgístic 

 

Important increment dels consums d’energia en tots els sectors  
 

Seguint la mateixa tendència que a Catalunya, a nivell local els consums d’energia 
estan creixent a un ritme molt fort (al voltant o superiors al 7% anual tant en 
electricitat com en combustibles). El creixement econòmic actual ajuda a incrementar 
aquests consums que en els darrers 18 mesos poden arribar a percentatges més 
elevats.  Considerant el consum global d’energia del municipi (8.017 tep/any), s’obté 
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un índex de consum de 1,65 Tep/Hab/any que és lleugerament inferior a la mitjana 
catalana. El sector industrial és el que presenta un consum més elevat (37%), 
concentrat en poques indústries, a continuació segueix el sector de transport (33%)  i 
el domèstic (30%). 

 
Baix ús d’energies renovables amb forta dependència de fonts externes 
 

La utilització d’energies renovables durant l’any 1998 va ser del 7,5% del total 
d’energia consumida. Aquest percentatge prové de la part d’energia elèctrica que 
s’obté de centrals hidroelèctriques i de la part de combustibles sòlids vegetals 
(llenya). No existeix cap instal·lació destacable d’aprofitament d’energia solar. Cal 
destacar que el 97,4% de l’energia que es consumeix s’ha d’importar d’altres llocs ja 
que provenen de fonts energètiques que s’obtenen fora del municipi i que no existeix 
cap indústria que tingui implantat sistemes d’autoproducció o de cogeneració. 

 

Necessitat de millorar el control de la despesa energètica de 
l’administració municipal 
 

La principal activitat de control energètic de l’Ajuntament es realitza a través de la 
gestió de l’enllumenat, on s’han realitzat i es preveu que es realitzin diferents 
actuacions de millora i de reducció de la despesa energètica. De les altres 
instal·lacions cal destacar la realització d’una auditoria energètica al Polisportiu, 
mentre que de la resta no es controla el seu consum energètic ni la seva tendència. 

 

Moderada incidència de les activitats industrials 
 

En general, degut a la seva tipologia, el teixit industrial del municipi no genera 
problemes destacables, però si que es produeixen alguns problemes puntuals que 
s’haurien de tenir en consideració com ara: 
- Alguns abocaments d’aigües residuals industrials directes a llera pública 
- Elevada càrrega contaminant de l’aigua que arriba a la depuradora, sobretot de 
nitrogen i fòsfor 
- Considerable volum d’aigua utilitzat a les envasadores 
- Elevat nombre d’indústries que no realitzen la Declaració de Residus 
- Consums energètics elevats i creixents 
- Emissions de contaminants atmosfèrics a les indústries carrosseres 
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Baix impacte de l’activitat agrària 
 

La baixa activitat ramadera i sobretot agrícola del municipi no genera problemes 
ambientals destacables. Tot i això es poden produir determinades incidències 
ambientals puntuals degut a la manca de professionalitat del sector agrícola com ara 
aplicació excessiva o deficient d’adobs i de productes fitosanitaris, etc. 
 

Cal adequar la gestió dels expedients d’activitat a la nova llei 
d’intervenció integral de l’administració ambiental 
 

Tot i que existeix un protocol definit referent a la tramitació de les sol·licituds de 
llicència d’activitats classificades, cal implementar els mecanismes mitjançant 
l’elaboració d’una ordenança municipal, que defineixi com s’ha de realitzar la 
tramitació  i obtenció dels permisos de funcionament de les noves activitats, així com 
les renovacions de les que ja existeixen d’acord amb la Llei d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental. La posada en pràctica del nou reglament s’hauria 
d’aprofitar per realitzar un cens actualitzat de les activitats i legalitzar les activitats que 
no disposen de la corresponent llicència de funcionament. 

 

Bona qualitat atmosfèrica  
 

Tot i que no existeix informació sobre els nivells de contaminació atmosfèrica, el 
municipi d’Arbúcies presenta un seguit de característiques que fan preveure una bona 
qualitat de l’aire. 
Destaca el fet que en el nucli urbà existeix un trànsit de vehicles relativament baix i 
que les principals indústries consumidores de combustibles estan situades fora 
d’aquest nucli urbà. La circulació de vehicles  per la variant i per l’Eix Transversal 
tenen una baixa incidència sobre la qualitat atmosfèrica del municipi, però cal tenir en 
compte que el sector transports és el que més contribueix a l’emissió de contaminants 
al municipi. 
La bona qualitat atmosfèrica també es veu reflectida en la percepció ciutadana, 
constituint un dels aspectes ambientals del municipi més ben valorat per la població. 
Tot i això, es poden produir puntualment nivells d’ozó que superin el llindar 
d’informació a la població, essent aquest contaminant l’únic que pot presentar una 
certa problemàtica. 

 

Augment progressiu de les emissions en tots els sectors d’activitat 
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Els sectors del transport, el domèstic i l’industrial presenten importants increments de 
consums de combustibles que proporcionalment origina un increment de les 
emissions de gasos a l’atmosfera. Durant l’any 1998 degut a la despesa energètica 
es van generar aproximadament unes 16.000 tones de diòxid de carboni, gas que 
juntament amb d’altres contribueix a l’escalfament de l’aire de la terra. Tot i això, el 
diòxid de carboni fixat pels vegetals i les masses forestals del municipi, supera 
notablement el que s’ha emès pels processos de consum d’energia. Aquesta situació 
s’inverteix, però, si s’analitza a nivell de Catalunya. 

 

Bona prevenció del risc d’incendis forestals 
 

El vigent Pla d’Actuació Municipal per incendis forestals defineix correctament les 
mesures de prevenció i d’extinció d’incendis forestals presentant un inventari de 
recursos humans  i materials a disposició del municipi en cas d’emergència. En la 
seva aplicació i execució hi estan implicades diferents administracions i institucions 
que intervenen segons uns criteris definits en el propi Pla. Aquest Pla hauria 
d’incloure els Plans d’autoprotecció (PAU) per a emergències d’incendis forestals 
(actuacions que s’han de desenvolupar amb els mitjans propis) a les instal·lacions de 
caràcter industrial i de serveis, i sobretot de les urbanitzacions. En aquest sentit és 
important definir quines són les urbanitzacions que no estiguin annexions al nucli urbà 
i que hagin d’elaborar  els seus propis PAU, ja que aquestes juntament amb Joanet 
són les àrees amb més risc.  

 
Progressiva implantació de la xarxa d’hidrants 

 
Pel que fa a la xarxa d’hidrants, el nucli d’Arbúcies s’està instal·lant una xarxa que 
compleix amb els requisits (diàmetre de boca i cabal subministrat) indicats en el 
Decret 241/1994 de 26 de juliol, referent als condicionants urbanístics i de protecció  
contra incendis dels edificis. Actualment aquesta xarxa ja presenta una bona 
cobertura sobre gran part del nucli urbà.  Queda pendent la cobertura d’una zona del 
barri del Castell i de Magnes/Pietat així com de les urbanitzacions del Mirador, La 
Plana, El Palau i Joia del Montseny. Al polígon industrial Torres Pujals només existeix 
un hidrant ubicat a l’empresa Beulas. 

 

Baix índex de risc de l’activitat industrial 
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Sector primari en regressió tot i la important incidència ambiental 
associada  
 

El sector agrari  presenta una forta regressió des de fa decennis reflectit en el 
descens de la població ocupada al sector que assolia solament el 4,1 % l’any 1996, 
similar als valors de la comarca, tot i que un punt per sobre dels valors de Catalunya. 
Malgrat la importància reduïda en termes econòmics, cal remarcar la incidència de 
l’activitat en la gestió del patrimoni natural i cultural, i la gran superfície municipal que 
té associada, especialment la vinculada a l’explotació forestal. El fenomen de 
despoblament rural vinculat al retrocés del sector incideix negativament en el 
manteniment del paisatge i la biodiversitat, incrementa el risc d’incendis i suposa la 
pèrdua de la cultural rural tradicional. 
L’activitat agrícola i ramadera es desenvolupen majoritàriament en forma 
d’explotacions familiars, sovint amb baix grau de professionalització. El sector 
forestal, que  concentra la major part de la superfície agrària amb 7.609 Ha.,  ha 
experimentat també un important retrocés d’ençà que constituïa una de les activitats 
locals més emblemàtiques. Actualment encara existeixen varies colles de bosquerols 
actives que mantenen una activitat amb pràctiques  de gestió forestal de baixa 
incidència ambiental.  

 

Sector serveis amb potencialitats de desenvolupament especialment en 
el sector turístic 
 

Amb un 40 % de la població local, el sector serveis té un pes econòmic secundari 
respecte l’industrial, tot i l’increment moderat que ha experimentat al llarg dels darrers 
anys. 
La branca econòmica amb més llocs de treball i activitats és el comerç, tot i que en 
comparació amb el context català presenta una menor concentració tant en superfície 
com en nombre activitats. En aquest sentit, mentre que la vila es configura com un 
centre industrial, no exerceix fins a l’actualitat una centralitat en termes de comerç i 
serveis pel seu entorn. 
Malgrat el pes econòmic actualment limitat del sector serveis a la vila, és previsible un 
increment progressiu en un futur proper, i en el que el sector turístic pot jugar un rol 
important. La qualitat i diversitat dels recursos turístics naturals i culturals dels que 
disposa el seu territori, l’existència d’equipaments educatius i culturals com el Museu 
de la Gabella, i l’alta accessibilitat als mercats turístics constitueixen una base sòlida 
per aquest desenvolupament. L’increment i qualificació de l’oferta d’establiments 
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El principal risc de les activitats industrials és el d’incendis i el de contaminació de les 
aigües. La majoria de les indústries disposen de senzills sistemes interns d’extinció 
d’incendis, però no disposen de cobertura de la xarxa d’hidrants com és el cas del 
polígon industrial Torres-Pujals. No existeix informació de les indústries que tenen 
elaborat un Pla d’Emergència Interior. 

 
 
 

17.4 Factors socials i econòmics de la sostenibilitat 

Activitat econòmica en fort creixement 
 

Arbúcies presenta un important dinamisme econòmic que es reflecteix en un fort 
creixement del nombre d’empreses existents  (13 %) i el nombre d’assalariats 
localitzats (36 %) en els darrers tres anys. Aquest fort ritme de creixement dobla els 
valors que es donen a nivell de les comarques gironines, i ve clarament afavorit pel 
dinamisme del sector industrial local, i de forma secundària per la construcció i el 
sector serveis. 

 

Forta activitat industrial amb una important especialització en el sector 
carrosser, completat per les envasadores d’aigua i la confecció 
 

L’estructura econòmica de la vila es caracteritza per una alta concentració industrial 
aplegant el 52 % dels llocs de treball localitzats al municipi, i amb un nombre 
d’activitats industrials per habitant superior en més d’un 100% al valor mig de 
Catalunya. Aquests indicadors configuren un perfil econòmic clarament industrial que 
contrasta amb la tendència progressiva a la terciarització de les economies comarcal i 
catalana.  
La indústria local presenta una alta especialització en el sector carrosser, tradicional i 
autòcton de la vila, amb un conjunt d’empreses importants i una munió de petits 
tallers auxiliars. En segon terme, destaquen el sector d’envasadores d’aigua al 
municipi amb quatre activitats importants, i el sector de la confecció, amb una de les 
empreses amb més treballadors del municipi.  
La forta especialització en aquests sectors industrials aporta avantatges competitius 
respecte altres territoris, tot i que alhora propicia una escassa diversitat econòmica 
que es pot reflectir en una menor estabilitat davant de crisis del sector i una major 
homogeneïtat del mercat laboral local. 
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L’evolució recent d’indicadors com el nombre d’activitats i assalariats del sector 
industrial reflecteixen un important vitalisme que fa preveure el manteniment del 
sector com a motor econòmic de la vila.  
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turístics locals, l’articulació efectiva de productes turístics i la seva adequada 
comercialització són els principals reptes del sector, que reclamen necessàriament la 
implicació i cooperació del conjunt d’actors locals vinculats. 

 

Nivell d'atur excepcionalment baix amb una forta capacitat de generació 
d'ocupació, malgrat les majors dificultats d’inserció laboral de la dona i 
certes professions 
 

El dinamisme econòmic del sector industrial local es reflecteix en una important 
capacitat de generació de llocs de treball, fet que afavoreix uns nivells d’atur 
excepcionalment baixos amb una taxa del 3,35 % a finals de l’any 1999, clarament 
inferior al valor català del 6,48 %. L’evolució clarament positiva de l’ocupació dels 
darrers tres anys ha afavorit especialment al sector masculí que ha vist reduir la taxa 
fins a l’1,97 %, mentre que l’atur femení manté un 4, 96 %. Tot i que en ambdós 
casos constitueixen nivells d’atur molt baixos sí que indiquen la major capacitat de 
creació d’ocupació masculina que no pas femenina de la vila degut a l’estructura 
industrial existent i el mercat laboral que porta associat. 
La capacitat de creació d’ocupació general de la vila ha provocat un moviment 
migratori positiu des de mitjans dels anys vuitanta i una creixent atracció de 
treballadors residents fora del municipi. El balanç d’entrades i sortides de treballadors 
era positiva en 203 persones l’any 1996, valor que molt probablement s’ha 
incrementat significativament els darrers anys.  
La vila destaca per la capacitat d’atracció de treballadors industrials, però per contra 
és major el nombre de treballadors locals que han de sortir fóra vinculats a treballs 
científics i intel·lectuals, tècnics i professionals de suport i empleats administratius, 
professions més vinculades a la dona. Coincideix en aquest sentit el balanç negatiu 
d’entrades i sortides laborals del municipi per part del sector femení. 
D’altra banda, cal destacar que fins a un 80 % dels arbuciencs treballen al mateix 
municipi, fet que disminueix la mobilitat obligada intermunicipal i afavoreix la 
identificació i cohesió social de la comunitat.   
 

Taxa de creixement demogràfic positiva des de mitjans dels anys 
vuitanta afavorida pel moviment migratori cap al municipi  
 

El municipi presenta una creixement demogràfic moderat però continu des de mitjans 
de la dècada dels vuitanta amb una taxa anual de creixement al voltant de l’1 % al 
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llarg dels darrers 10 anys, similar al valor que assoleix la comarca i clarament per 
sobre del creixement pràcticament zero de Catalunya. 
El pas dels 4.172 habitants de l’any 1986 als 5.074 del 2000, ha vingut fortament 
marcat per la bonança econòmica de la indústria local i la capacitat de creació 
d'ocupació al municipi, fet que ha promogut un moviment migratori significatiu cap a 
Arbúcies, amb una taxa anual propera a l’1 % al llarg de la dècada dels noranta, de la 
que els darrers anys prop de la meitat procedeixen de fóra de l’estat espanyol. 
Malgrat això, el fenomen de la immigració a Arbúcies és relativament recent, de forma 
que el pes dels residents nascuts al municipi és superior a la mitja catalana i 
comarcal, tot i l’augment fins al 3,4 % de la població nascuda fóra de l’estat espanyol. 
Aquest dinamisme demogràfic trenca el tradicional estancament poblacional 
d’Arbúcies, afavorint la creació d’una massa crítica demogràfica que permeti una 
adequada dotació de serveis i una major diversificació social, cultural i econòmica de 
la vila. 

 

Tendència a l'envelliment de la població i a un moviment natural negatiu  
 

El moviment natural del municipi és pràcticament negatiu, amb una tendència 
decreixent degut als baixos nivells de natalitat estancats des de fa anys i una 
mortalitat que s’incrementa degut a l’envelliment progressiu de la població.  
L’índex d’envelliment (118,3) és troba per sobre de la mitjana catalana (110,9) i 
comarcal (91,3), fortament marcat pel major pes comparatiu de la població local major 
de seixanta anys, mentre que el pes dels més joves és similar o sensiblement 
superior al que es dóna a Catalunya. 
L’actual tendència configura un escenari de futur amb un baix índex de joventut i un 
increment substancial de la població jubilada i les seves necessitats i potencialitats 
específiques. 

 

Disminució progressiva de la població rural dispersa amb tendència al 
poblament d'urbanitzacions properes al nucli urbà 
 

La població ubicada en el disseminat rural ha experimentat un decreixement 
progressiu al llarg de tot el segle XX, tendència que s’ha mantingut fins als nostres 
dies, fins a representar actualment en termes demogràfics menys del 8 % del conjunt 
del municipi. Aquest fenomen afecta el manteniment de les activitats i cultura rural, 
així com la pròpia gestió d’aquest espai.  
El casc urbà, malgrat l’envelliment de certs sectors i reubicació de població, manté un 
creixement moderat i aplega prop del 80 % de la població total. La ubicació 
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majoritària de la població d’Arbúcies en el seu casc urbà, combinat amb la 
concentració del comerç i serveis en el mateix espai, redueix la necessitat de mobilitat 
i el consum de recursos com el sòl. Per aquesta mateixa configuració, es facilita la 
interrelació de la població, afavorint  la integració dels nou vinguts i potenciant la 
cohesió i identitat com a comunitat. 
El moviment tradicional del disseminat rural al casc urbà es completà fa uns anys 
amb la reubicació de població cap al conjunt d’urbanitzacions que es desenvolupen 
properes al casc - Mirador, Joia del Montseny, Palau d'Arbúcies, Sot del Palau, La 
Plana -. Aquest sector es comporta com el més dinàmic demogràficament, tot i que el 
seu pes respecte al total és encara reduït. Aquest model d’ocupació urbana propicia 
un major ús del vehicle urbà i redueix la interrelació social, tot i que degut al seu pes 
limitat i localització propera al casc aquest impacte resta força atenuat. 
El fenomen d’urbanització desvinculada del casc es limita a les urbanitzacions dels 
Colls i Fogueres de Montsoriu, poc importants i sense perspectives que aquest tipus 
de poblament pugui tenir continuïtat. 

 

Accés generalitzat a l'educació obligatòria amb una adequada dotació de 
centres i riquesa d'agents educatius, tot i el risc pel manteniment d'una  
formació professional 
 

La vila presenta un accés generalitzat a l'educació obligatòria facilitat per l'existència 
de tot un conjunt de centres educatius que permeten cobrir la totalitat de 
l'ensenyament reglat obligatori al mateix municipi, així com el mateix batxillerat en el 
que es poden cursar les diferents àrees d’estudi. L'àmbit formatiu amb majors 
limitacions és el de la formació professional degut al nombre insuficient d'estudiants 
actualment matriculats, fet que suposa una amenaça per a la seva continuïtat. Aquest 
fet cal valorar-ho negativament especialment en el marc d'un estructura econòmica 
local que requeriria de la consolidació d'una adequada formació professional 
vinculada als sectors industrials existents.  
D'altra banda és molt remarcable la riquesa i diversitat d'agents educatius locals que 
complementen i enriqueixen l'oferta educativa, facilitant la possibilitat d'una educació 
àmplia i integral per a tot el conjunt de la ciutadania.  
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Forta identificació de la població amb el municipi amb un important nivell 
d'activitat associativa, combinada amb un intensa vocació solidària i 
internacionalista 
 

La vila manifesta una gran vitalitat associativa que es reflexa en el nombre i diversitat 
d'entitats existents i nivell d'activitats que s'organitzen considerant el tamany 
demogràfic de la població. Aquest fet és conseqüència i causa alhora de la forta 
identitat i cohesió social de la comunitat, i la sensibilitat que es demostra per la 
promoció i conservació de la cultura i les tradicions, la solidaritat internacional, les 
temàtiques socials, o la protecció del medi ambient. 
La cooperació i solidaritat internacional constitueix un dels elements més emblemàtics 
de la vila, que es manifesta amb els agermanaments amb viles del sud fortament 
arrelats al municipi i amb una llarga i consolidada trajectòria; la participació activa i 
pionera en el Fons Català de Cooperació; i la important implicació de l'ajuntament, 
teixit associatiu i ciutadania en activitats en cooperació.  

 

Riquesa del patrimoni històric-arquitectònic  i cultural amb una important 
acció local per a la seva recuperació i gestió 
 

Existència d'un ric i divers patrimoni històric-arquitectònic en el territori constituït que 
reflecteix l'evolució del poblament de la vall des de l'Edat dels Metalls fins a 
l'actualitat. Destaca la presència de jaciments arqueològics de diverses èpoques, el 
conjunt d’esglésies romàniques, el castell de Montsoriu, les nombroses masies 
disperses per tot el seu territori, i les cases noucentistes i modernistes del casc urbà. 
És molt remarcable la creació del Museu Etnològic del Montseny-la Gabella, i el seu 
paper fonamental en l'estudi i conservació del patrimoni històric local, fet que potencia 
l'arrelament i identitat de la comunitat amb la seva història; i alhora constitueix un 
recurs complementari al patrimoni natural per a la projecció turística de la vila. 

 

Inexistència de problemàtiques de pobresa o exclusió social greus, amb 
una acceptació general positiva al col·lectiu d'immigrants 
 

A Arbúcies conflueixen tot un conjunt de factors que atenuen la existència de 
problemàtiques socials importants, entre els que caldria destacar els baixos nivells 
d'atur, la inexistència de sectors urbans segregats amb població immigrada o dèficits 
socio-econòmics, i la forta identitat i cohesió social reflectides en un teixit associatiu 
ric i dinàmic. 
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Malgrat l'increment del col·lectiu d'immigrants no s'identifiquen problemàtiques 
importants vinculades a aquest sector, afavorit tant per la pràctica inexistència d'atur 
com per l'actitud generalment positiva que hi ha hagut des de la comunitat a 
l'acceptació dels nouvinguts. Aquest fet es reflecteix en els resultats obtinguts a 
l'enquesta realitzada, i on destaca que són precisament els col·lectius recentment 
instal·lats a la vila els que millor percepció en tenen. d'aquest aspecte. 
Cal citar en qualsevol cas tot un conjunt sectors de la població amb majors dificultats 
o necessitats específiques entre els que destacarien el col·lectiu de joves, que 
pateixen les limitacions de l'oferta lúdica, formativa i cultural pròpia d'un municipi de 
dimensions reduïdes; la dona, amb una major dificultat d'inserció al mercat laboral, 
condicionat per l'estructura del mercat laboral local fortament vinculat al sector 
industrial carrosser; i la gent gran, que en el marc d'un societat creixentment envellida 
i major esperança de vida planteja noves necessitats que caldrà satisfer entre totes 
les parts implicades. 

 

Nivell de salut de la població similar al context català amb un servei i 
infrastructura sanitària pública correcta 
 

La població d'Arbúcies presenta una forta normalitat en relació amb la població 
catalana en termes de paràmetres sanitaris bàsics com l'esperança de vida i 
incidència de les principals malalties. És destacable solament a nivell de consum 
farmacèutic els valors inferiors a la mitjana en medicaments dermatològics i els 
superiors en els tranquil·lizants, i en general el menor consum farmacèutic d'Arbúcies 
respecte el context gironí. 
Arbúcies disposa d'un servei i infrastructura sanitària pública correcta amb l'existència 
d'un Centre d'Atenció Primària que facilita serveis adequats per l'escala de la 
població. Destaca en qualsevol cas la tendència significativa de la població a fer ús 
de medicines naturals. En relació a l'oferta sanitària privada, el tamany reduït de la 
població limita l'existència d'una oferta àmplia. 
Malgrat la satisfacció de les necessitats bàsiques sanitàries s'identifica la necessitat 
d'una estratègia i concepte més global de salut per part de la població i 
administracions, més vinculat a la qualitat de vida i no exclusivament a l'absència de 
malaltia, potenciant les polítiques de protecció i promoció de la salut  
Cal remarcar la qualitat de certs factors ambientals que incideixen favorablement a la 
salut, notablement l'aire, l'aigua i l'entorn natural, i que es reflecteix en la percepció de 
la població. 
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Caldria destacar en canvi negativament la tendència progressiva a una mobilitat 
basada en el vehicle privat amb incidència sobre el nivell de sinistralitat, sedentarisme 
i qualitat ambiental de l'entorn urbà. 

 

Percepció moderada de mancances o problemes a la vila, centrats 
especialment en aspectes vinculats a l'aparcament, el trànsit i les obres. 
 

Segons els resultats obtinguts en el marc de l'enquesta, els consultats residents a 
Arbúcies perceben de forma espontània com a aspectes més problemàtics aquells 
vinculats a la manca d'aparcaments i el trànsit. La manca d'aparcaments s'associa 
principalment al centre del poble i es considera com una de les causes dels 
problemes de trànsit. 
Destaca d'altra banda el percentatge d'enquestats que responen que no hi ha cap 
problema, que conjuntament amb els valors relativament baixos assolits en els 
diferents aspectes identificats, podem interpretar com una percepció relativament 
baixa de mancances o problemes a la vila. 

 

Valoració satisfactòria de la situació social i econòmica, especialment 
alta en relació a la solidaritat internacional, i menys satisfactòria amb la 
seguretat ciutadana  
 

La ciutadania expressa de forma general una satisfacció considerablement alta en 
relació a tot el conjunt d'aspectes socials i econòmics. A partir d'una escala de l'1 al 5, 
en ordre creixent de satisfacció, els enquestats han assignat una puntuació que en 
valor mig es troba en tots els casos en la franja positiva, essent la puntuació més 
baixa de 3,41. 
És molt rellevant l'alta valoració que es dona a la solidaritat internacional, 
significativament més alta que tota la resta d'aspectes considerats, i contrastat en 
l'altre extrem amb la valoració més baixa assignada a la seguretat ciutadana, que 
malgrat trobar-se en la franja positiva es distancia clarament de la resta de 
valoracions. 
Respecte als altres aspectes, les valoracions es troben en la major part dels casos al 
voltant o molt propers al 4, on són significativament ben puntuats aspectes com l'atur, 
la identificació amb el municipi o les condicions de l'entorn. Malgrat que la percepció 
dels diferents col·lectius consultats s'ha mostrat força unitària en el conjunt de 
l'enquesta, sí que és destacable en qualsevol cas que els consultats que treballen o 
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estudien fora d'Arbúcies són els qui millor valoren l'atur i les condicions laborals 
existents al municipi. 
 

Ciutadania respectuosa amb el medi ambient i l'entorn natural, tot i la 
reduïda utilització del transport públic 
 

Preguntant directament als consultats si pensen que la gent d'Arbúcies respecten 
molt, bastant, poc o gens el medi ambient, els resultats obtinguts han sigut 
moderadament alts, essent la resposta majoritària "bastant" (70,8 %). Malgrat aquesta 
puntuació positiva, cal senyalar que és inferior en comparació amb la valoració de 
l'estat ambiental del municipi. 
El respecte a l'entorn natural, seguit a una certa distància de la recollida selectiva, 
són els aspectes que es considera que més es realitzen per part de la ciutadania. 
Suspenen lleugerament les accions més vinculades als hàbits de consum (estalvi 
d'energia i aigua, i utilització de paper reciclat), presentant la nota marcadament més 
baixa la utilització del transport públic que es considera que fa la ciutadania (1.51 en 
una escala de 4). 
En relació als mitjans de mobilitat per desplaçar-se pel nucli urbà, el mitjà més emprat 
és a peu (sempre en un 66,7 % dels casos), seguit a força distància pel cotxe, i 
encara a més distància la bicicleta i moto respectivament. 

 

Poc participatius en la defensa del medi ambient tot i l'interès en estar 
informats i denunciar les agressions 
 

Segons la percepció més majoritària dels consultats, els habitants d'Arbúcies 
participen "poc" en accions que es fan al seu municipi per defensar el medi ambient 
(46,0 %), malgrat que el valor de la resposta "bastant" (27,2 %) és també important. 
Existeix un alt interès a estar informat sobre aspectes ambientals i denunciar 
agressions que es puguin produir. En canvi, existeix una menor disponibilitat a la 
participació en campanyes o la participació en debats ciutadans ambientals. A l'hora 
de repartir responsabilitats sobre el medi ambient al municipi, els arbuciencs 
consideren que és l'ajuntament el principal responsable, seguit a continuació dels 
ciutadans, les empreses i bastant més enrera el govern de la Generalitat. 
En relació a la quantitat d'informació rebuda en quant a les actuacions de protecció 
del medi ambient realitzades al municipi, hi ha una percepció de que falta informació, 
essent la resposta "poc" la majoritària (42,6 %), seguida immediatament de "bastant" 
(38,1 %). Destaca respecte als canals d'informació emprats per conèixer aquest tipus 
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d'informació la gran importància atorgada al butlletí municipal, que amb un 24,2 % 
constitueix el canal principal amb diferència clara respecte qualsevol altra. 

 

Inexistència de recursos humans i tècnics específics per a la gestió 
ambiental municipal que limita una política ambiental integrada, malgrat 
l’existència de polítiques ambientals sectorials consolidades 
 

La inexistència d’un tècnic específic per medi ambient implica importants limitacions a 
l’hora de promoure una gestió ambiental integrada del municipi, que es veu així 
dispersa en diverses àrees i empreses, sense un tècnic de referència. Els reptes que 
planteja l’Agenda 21 Local requereix de un estructuració tècnica mínima de l’Àrea de 
Medi Ambient de forma que pugui assumir el rol d’impulsor del procés i promoure la 
implicació de les diferents àrees de l’ajuntament, altres administracions, 
concessionàries, i el teixit associatiu i ciutadania local. El concepte d’Agenda 21 i de 
Sostenibilitat engloba totes les àrees de l’administració local, i per tant és important, 
que des de l’àrea de Medi Ambient, es creï una plataforma d’intercanvi amb la resta 
d’àrees i serveis de l’Ajuntament. 

 

Necessitat d’avançar en l’ambientalització de la gestió municipal i el 
funcionament de l’administració local 
 

Malgrat els avanços realitzats i la sensibilitat ambiental del personal municipal 
s’identifica una integració encara limitada dels aspectes ambientals en el conjunt 
d’àrees i àmbits d’actuació de l’administració local. 
La normativa local, el planejament urbanístic, la política de compres de materials, el 
consum energètic municipal, la formació i sensibilització ambiental del personal o la 
implantació d’un Sistema de Gestió Mediambiental són alguns dels àmbits prioritaris 
que caldria potenciar especialment.  

 
 




